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Napirendi javaslat  
 

1. A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7022. szám)   
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(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Elnézést kérek a késésért. Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és 
sajtóbizottság 2012. május 15-ei ülésén.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendet 
mindenki megkapta. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek ettől eltérő 
javaslata. (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazunk. 

Aki elfogadja a napirendet, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendet.  

A médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/7022. számú törvényjavaslathoz beérkezett módosító 
javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontunk a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő 
egyes törvények módosításáról szóló, T/7022. számon benyújtott törvényjavaslat módosító 
javaslatainak a megvitatása. 

Köszöntöm a minisztérium nevében jelen lévő Gáva Krisztián helyettes államtitkár 
urat. 

Az ajánlási sor minden képviselőtársam előtt ott fekszik. Javaslom, hogy a szokásos 
rendben az összefüggő javaslatokról egyben szavazzunk.  

Az 1. ajánlási pont Mandur László képviselőtársam javaslata. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Szeretném hangsúlyozni, hogy a kormány a módosító 
javaslatokat nem tárgyalta, ennélfogva az Igazságügyi Minisztériumnak az álláspontját tudom 
tolmácsolni, tehát mindegyiknél tárcaálláspontot fogok ismertetni.  

Az 1. ajánlási pontot a tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki 

az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Öt. Tartózkodik? (Szavazás.) 
Hét. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 7 tartózkodás 
mellett a javaslatot nem támogatja.  

A 3. ajánlási pont Karácsony Gergely javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Karácsony Gergely jelentkezik.) Parancsoljon, alelnök úr! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Azért 

szeretném a támogatásukat kérni ehhez a módosító indítványhoz, mert amennyiben három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények kapcsán szabályozzuk a 
forrásvédelmet, akkor tulajdonképpen minden bűncselekmény esetében kötelezhetővé válik az 
újságíró a forrás kiadására.  

Ráadásul ez az ötéves határidő a büntetési eljárásban már bevett dolog, hiszen az öt 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények esetében lehetséges a titkos 
adatgyűjtés, tehát ez egy létező szabály. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha három évnél húzzuk 
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meg ezt a határt, akkor gyakorlatilag nagyon erősen korlátozott lesz a forrásvédelem 
lehetősége, főleg azért, mert nagyon sok, korrupcióval kapcsolatos bűncselekmény, például a 
vesztegetés is három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény, és nagyon 
sok esetben a kiszivárogtatásoknak, az újságíróforrásoknak éppen ez az egyik árnya, az ilyen 
típusú bűncselekmények. (Mandur László megérkezik.) 

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor 

szavazzunk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem 
támogatja.  

A 4. ajánlási pont Karácsony Gergely javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca ezt támogathatónak tartja.  
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Karácsony Gergely jelentkezik.) Parancsoljon! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP), a bizottság alelnöke: Örülök annak, hogy a tárca 

támogatja, csak egy rövid kiegészítést tennék hozzá.  
Az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatából levezethető az az elv, hogy a 

bíróságnak, amely dönt a forrás kiadásának szükségességéről, legyen érdemi mérlegelési 
lehetősége az adott ügyben, ezt kívánja elősegíteni ez a javaslat. Kérem, hogy támogassák.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 

Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta.  
A következő a 10. pont, Karácsony Gergely javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Karácsony Gergely jelentkezik.) Parancsoljon, alelnök 

úr! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP), a bizottság alelnöke: Az eredeti médiaszabályozás 

szerint közszereplő csak akkor vonhatja vissza az általa tett interjút vagy nyilatkozatot, ha 
annak a valóságtartalmát eltorzították. Az interjúk visszavonásával kapcsolatos… 
(Közbeszólás: A 10.-ről beszélünk!) Bocsánat. Köszönöm szépen. Emellett nem szeretnék 
külön érvelni.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ellene? 

(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen 
szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatja. 

A 11. ajánlási pontról kérdezem a tárcát.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: Van-e hozzászólás? (Karácsony Gergely jelentkezik.) Parancsoljon, alelnök 

úr! 
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KARÁCSONY GERGELY (LMP), a bizottság alelnöke: Amit az előbb el akartam 

mondani, az ehhez a javaslathoz tartozik. Az a lényeg, hogy a módosító indítványnak az a 
célja, hogy közszereplő vagy közügyben tett nyilatkozat esetében ne lehessen visszavonni a 
nyilatkozatot.  

Azt gondolom, az a szabályozás, ami most bekerül a törvénybe, és ami elsősorban nem 
a közszereplőkkel, hanem a különböző kibeszélő show-kban megalázott magánszemélyekkel 
kapcsolatosan tenné lehetővé a nyilatkozat megtagadását, nagyon helyes, de ezzel kinyitunk 
egy olyan utat, amellyel közszereplők is letilthatják a nyilatkozataikat. (Dr. Hiller István 
megérkezik.) Ezek alapján a Biszku Béla-féle dokumentumfilm nem mehetett volna le, Biszku 
Béla teljes joggal vonhatta volna vissza a nyilatkozatát, hiszen megtévesztő módon jutottak el 
hozzá a dokumentumfilm készítői, ezzel együtt is közérdekű dolgokat nyilatkozott, a magyar 
történelem megismerésével kapcsolatosan fontos dolgokat mondott. Az eredeti javaslat e 
nélkül a módosítás nélkül lehetővé tenné, hogy ő is letiltsa a nyilatkozatát - nem gondolom, 
hogy ez bárkinek az érdeke lenne.  

 
ELNÖK: Mit szól ehhez, helyettes államtitkár úr?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: De az érveléshez mit szól? Kíváncsi vagyok a jogi véleményére a helyettes 

államtitkár úrnak, hogy mi a véleménye arról, amit elmondott Karácsony képviselő úr, hogy 
valóban, ha nincs ez a bekezdés, akkor Biszku letilthatta volna-e a róla szóló 
dokumentumfilmet. Én nagyon kíváncsi vagyok erre.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A másik oldalról, amit a képviselő úr mond, abban az esetben az a helyzet 
állna fenn, hogy akkor viszont senki nem tenne nyilatkozatot, tehát sokkal veszélyesebb 
lenne, azt gondolom (Mandur László: Ezt nem is értem!), az a megoldás, amit ő javasol.  

 
ELNÖK: De miért is?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Mert ha visszavonhatatlan nyilatkozatot tesz, akkor fennáll a veszélye annak, 
hogy inkább nem vállalja a nyilatkozattételt.  

 
ELNÖK: Na de, ne haragudjon, én ezt nem értem. Ha Biszku nyilatkozik egy stábnak, 

és a nyilatkozat után azt mondja, hogy nem járul hozzá, akkor vissza tudja vonni, nem?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ne ebből induljunk ki, nemcsak Biszku Béla, hanem bárki tehet ilyen 
nyilatkozatot, tehát nemcsak speciális szereplőre kell gondolni, hanem sokkal szélesebb 
körről van szó.  

 
ELNÖK: Én értem, csak ha bármikor vissza lehet vonni a nyilatkozatot, abból nem az 

következik, hogy akkor nyugodtan fognak nyilatkozni, hanem az, hogy nagyobb 
valószínűséggel fogják visszavonni a nyilatkozatukat, nem? Ha olyan van benne, amit utólag 
meggondolnak, és nem tetszik nekik. Miért nem akkor gondolkodik, amikor nyilatkozik? 
Nem jól értelmezem a dolgokat?  
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Egy aspektusban nyilván így is fel lehet fogni. 
 
ELNÖK: Szerintem adjunk neki egyharmadot. Szavazzunk! Aki támogatja, az, kérem, 

kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
javaslatot támogatta, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz vele.  

A 12. ajánlási pont Mandur képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja a tárca. (Mandur László jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Egymás mögött van a két módosító 

javaslat, nagyon hasonlók, ugyanazt célozzák, tulajdonképpen ez a jelenlegi szabályozással 
igazából megegyező, ami azt jelenti, hogy közszereplők nem bújhatnak ki ez alól, tehát nem 
tehetik meg azt, hogy visszavonják ezt a fajta nyilatkozatukat.  

Megítélésem szerint ez a mostani, amit mi javasolunk, ugyanaz, ami a jelenlegi 
szabályozásban is van, ezért ennek a megtartását célozzuk, és szövegezésben is talán 
egyszerűbb, mint a Karácsony Gergely által az előbb említett módosító javaslat. Magyarul, azt 
javasoljuk, hogy ez maradjon így, és a közszereplőknek ne adjon ilyenfajta felmentést. Ezt a 
Biszku Béla-érvet nem kívánom megismételni, mert nagyon hasonló, tehát tessék erre 
gondolni. (Karácsony Gergely közbeszólása.) 

 
ELNÖK: Persze, mert a Biszku nem közszereplő.  
Szavazzunk! Ki az, aki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 

Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal, 1 
nem ellenében, 11 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.  

A 13. ajánlási pont Mandur képviselő úr és képviselőtársai javaslata. A tárca 
álláspontja? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 3 
igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogattuk. 

Novák képviselő úr javaslata következik a 14. ajánlási pontban. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 14 
nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.  

A 16. ajánlási pont Novák képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja? 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): A tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 
igen szavazattal, 14 nem ellenében a bizottság a javaslatot nem támogatta. 

A 17. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 igen szavazattal, 11 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot nem 
támogatta.  

A 24. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal, 12 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.  

A 25. ajánlási pont Novák képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 14 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a javaslatot nem támogatta.  

A 26. ajánlási pont Karácsony képviselő úr javaslata. A tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 3 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot nem 
támogatja. 

A 27. ajánlási pont Szabó Csaba javaslata. A tárca álláspontja?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ezt az ajánlási pontot a tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Mandur László jelentkezik.) Parancsoljon, képviselő úr! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Nekem az a kérdésem, hogy ez a módosító javaslat az 

ön megítélése szerint a benyújtott törvényjavaslat mely pontjához kapcsolódik. Kérem, 
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mutassa meg azt a helyet a benyújtott törvényjavaslatban, hogy mely megnyitott helyhez 
kapcsolódik.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Kiegészítést javasol.  
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Melyik megnyitott ponthoz kapcsolódik?  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem kapcsolódik megnyitott ponthoz. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Nem kapcsolódik megnyitott ponthoz. Újabb kérdésem 

lenne: akkor a törvények, az Országgyűlésről, illetve a Házszabályról szóló országgyűlési 
határozat mely pontjának felel meg a benyújtott módosító javaslat? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tartalmi álláspontot ismertettem, a Házszabálynak való megfelelésről az 
alkotmányügyi bizottság dönthet.  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Házszabályellenes ugyanis a benyújtott módosító 

javaslat, mert a Házszabály 94. §-a szerint nem lehet olyan helyhez benyújtani módosító 
javaslatot, amely nincs megnyitva, tehát ezt kifejezetten tiltja a Házszabály, itt pedig nincs 
semmilyen megnyitott paragrafus, amiről ez szól, tehát ez házszabályellenes, ezt el kell 
utasítani, nem tárgyalhatjuk.  

 
ELNÖK: Már amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy nem házszabályszerű.  
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Akkor kérnék erről egy szavazást, hogy úgy ítéli meg, 

illetve azt fogom kérni, hogy kérjük ki az alkotmányügyi bizottságnak a véleményét, mert ez 
házszabályellenes.  

 
ELNÖK: Én egyetértek a képviselő úrral, kérjük ki az alkotmányügyi bizottságnak a 

véleményét. Most szavazzuk meg ezt szerintem, és utána pedig az alkotmányügyi bizottság 
majd eldönti, hogy házszabályszerű-e vagy nem. Így megfelel?  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Nem tudok mást tenni, továbbra is ez egy 

házszabályellenesen benyújtott módosító javaslat, és ne szavazza meg a bizottság, azt 
javaslom, mert ez házszabályellenes bizottsági határozatot fog hozni. (Karácsony Gergely 
jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Képviselő úr, parancsoljon! 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP), a bizottság alelnöke: Csatlakozom Mandur 

képviselőtársamhoz, és azért szeretném azt is szóvá tenni, hogy ez - enyhén szólva - megint 
nem egy elegáns lépés, ami most történik. Ez az alkotmánybírósági határozat lassan fél évvel 
ezelőtt megszületett. Többször elmondtam, és tényleg nem azért, hogy a saját magunk 
fényességét dicsőítsem, de az LMP frakciója egy nappal az AB döntése után be tudott adni 
egy olyan módosító indítványt, amely egyébként 90 százalékban azonos azzal, amit a 
kormány is benyújtott. Tehát nem gondolom azt, hogy ennyi ideig kellett volna várni azzal, 
hogy ezt a javaslatot benyújtsák.  
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Azt se gondolom, hogy a csütörtöki benyújtás és a hétfői általános vita után mi, akik 
egyébként a bizottságból néhányan végigültük ezt a vitát, ami nagyjából éjfélig tartott, 
hazamentünk, lefeküdtünk, és én arra ébredtem egyébként ma reggel, hogy a Klubrádióban 
Polyák Gábor igen kiváló médiajogász arról beszél, hogy van egy lex Klubrádió, nem tudom, 
melyik javaslatban van ez benne, mert nem volt időm még megnézni. Szabó Csaba 
képviselőtársam eddig nem volt túlságosan aktív médiaügyekben, most hirtelen megszaladt a 
tolla, és az éjszaka leple alatt benyújtotta ezt a módosítócsomagot, amelyből egyik sem 
házszabályszerű, hiszen nem olyan paragrafusokat nyit meg. Mondom, nem volt időm 
utánanézni, hogy melyik ez a javaslat, de ebben van egy olyan javaslat, amely a Klubrádió 
által jogszerűen elnyert frekvenciát, amit egy pereskedés útján kapott vissza a Médiatanács 
döntésével szemben, átminősíti közösségi frekvenciából piaci alapon működő frekvenciává, 
tehát gyakorlatilag kidobták őket kétszer az ajtón, és most visszajönnek az ablakon, hogy 
mégiscsak el tudják hallgattatni az egyik ellenzéki rádiót. Engem nem a Klubrádió érdekel, 
hanem az, hogy hogyan lehet Magyarországon tisztességesen médiaszabályozást csinálni. 
Úgy biztosan nem, hogy házszabályellenesen, egy olyan törvény kapcsán, amely egy AB-
határozat mentén született, az éjszaka leple alatt benyújtanak egy módosítót, amit biztosan 
senki nem fog tudni elolvasni, nem tudom, a helyettes államtitkár úr olvasta-e, megmondom 
őszintén, hogy én aludtam éjszaka, általában ezt a bűnös dolgot szoktam elkövetni 
éjszakánként, főleg akkor, ha éjfélig tart a vita, és nekem fél kilenckor bizottsági ülésem van. 
Tehát én azt gondolom, hogy nemcsak házszabályszerűtlen, bár ez éppen elég ahhoz, hogy ne 
szavazzunk róla, hanem teljesen vérlázító ez az egész javaslat, függetlenül attól, hogy nem 
tudom, mi a tartalma, és éppen azért volt úgy benyújtva, hogy ne is tudjam, miről szavazunk, 
és önök se tudják. Engem ez mélységesen felháborít.  

 
ELNÖK: Én azért késtem el, képviselő úr, mert egész hajnalban a törvényjavaslatot 

olvastam, amint látszik rajtam, aludtam három órát, tehát ezt tudom javasolni a képviselő 
úrnak is, hogy tessék kevesebbet aludni.  

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP), a bizottság alelnöke: Én részt vettem a vitán.  
 
ELNÖK: Én is. Az utolsó pillanatban megszöktem, mert nem bírtam tovább Novák 

képviselő úrnak a harmincvalahány perces okfejtését, ami arról szólt, hogy a Jobbikot 
elnyomja a média, és nem jelenhet meg a nyilvánosság előtt, és nincs kiegyensúlyozottság. Ha 
az országgyűlési tudósításokat nézzük, akkor a legtöbbet ők szerepelnek, mert órákon 
keresztül beszélnek ugyanarról, úgyhogy a parlamentben bőven a számarányokon felül 
szerepelnek. (Mandur László jelentkezik.) Képviselő úr, parancsoljon! 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Az eljárási problémák felvetésén túl 

az legalább kiderült, hogy meg akarják szavazni egyébként ezt a módosító javaslatot… 
 
ELNÖK: Ez miből derült ki? 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Abból, hogy ön azt a javaslatot tette a bizottság 

számára, hogy szavazzunk a kérdésről, és azt látom, hogy ez a benyújtott javaslat, amit a 
képviselő úrral nyújtottak be, egy nagyon tudatos és szándékos dolog.  

Én nagyon szeretném, ha egyszer őszintén beszélnénk egymással. Tehát ilyen 
terjedelemben, hiszen utána jönnek a további módosító javaslatok, ami nagyon mélyen érinti 
egyébként az Mttv. különféle szakaszait, és majdhogynem súlyosabb és terjedelmesebb 
módosításokat hajt végre a törvényben, mint egyébként az alaptörvény, amit ebben 
benyújtottak, ez nem az első eset, ami az elmúlt két év során történik, kikerülve a 
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parlamentarizmusnak még a vitáját is, és kizárva mind az ellenzéki pártokat, mind a médiát 
abból, hogy ilyen tartalmi kérdésekben betölthesse a valódi funkcióját. Pont a sajtótörvénnyel 
vagy médiatörvénnyel kapcsolatban ezt az eljárást végigjátszani, ezt enyhén cinizmusnak is 
tartom a hatalom részéről, és értem én ennek a játéknak a báját és azt a fajta cinikus mosolyát, 
aminek keretében ezt végre szokták önök hajtani, de mindenesetre vérlázítónak és 
felháborítónak tartom azt, ami ebben a dologban történik. Ez nem alvás vagy nem alvás 
kérdése, hogy valaki kialussza magát vagy nem alussza ki magát.  

Itt arról van szó, hogy vita nélkül egész egyszerűen el fogják fogadni, és diktátumokat 
raknak le az asztalra. Ezt ki kell mondani őszintén. Ehhez fogunk most itt asszisztálni a 
bizottsági ülésen, mert szépen szavazzuk meg, haladjunk, meg menjünk. Minek hívják össze a 
parlamentet? Egy frakcióülésen eldönthetik, amit akarnak, utána kihirdetik törvényként, és a 
köztársasági elnök aláírja, ugyanis ennek a forgatókönyvnek ezek a következő lépései. Ezeket 
teljesen átlépik. Ezért tartalmában is, eljárásában is, és azért, mert ütközik a Házszabály 
rendelkezéseivel, meg ebből fakadóan az Országgyűlésről megalkotott törvénnyel is, nem 
lehet ezeket a módosító javaslatokat egyáltalán tárgyalni, mert nem felelnek meg. A 
bizottságnak kell hogy legyen annyi vér a pucájában, hogy erre igenis azt mondja, hogy nem, 
tessék benyújtani önálló törvényjavaslatot, akár a képviselő úrnak, akár a kormányzatnak, 
mert jól látszik, hogy ez van a dolog mögött. Mert őszintén kell erről beszélni. Tessék 
megnézni, milyen terjedelmű az indokolás és a többi. Tessék benyújtani! 

 
ELNÖK: Érdekes kategória ez „a bizottságnak legyen vér a pucájában”.  
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Igen. Ha lehet itt aludni, három órákról beszélgetni, 

meg hogy egyébként kinek mi nem tetszett a tegnapi vitában, és ezért ő most itt jól érzi-e 
magát vagy sem (dr. Hiller István: A bizottsági puca fogalma!), akkor nyugodtan bele fog 
férni az is, hogy legyen annyi vér a pucájában, hogy a Házszabály szerint fog eljárni.  

 
ELNÖK: A bizottsági puca fogalma… 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Ez így van. Tudják, a nemzeti kultúra része ez a „vér a 

pucában”, nem tudom, hogy találkoztak-e vele eddig az irodalomban például, van benne ebből 
jócskán, lehetne idézni belőle. Úgyhogy ez a véleményem.  

Egyébként ezt nem fogom még egyszer elmondani a következő módosító 
javaslatoknál, mert van jócskán, ez egy sorozat, ami most kezdődik, amit éppen tárgyalunk. 
Egyszerűen csak emlékeztetni fogom önöket arra minden egyes pontnál, hogy odaírhatják 
jegyzőkönyvileg ezeket a mondatokat, amelyeket ennél a módosítónál mondtam.  

 
ELNÖK: Akkor nézzük! A Házszabály 94. § (3) bekezdésében az alkotmányügyi 

bizottságnak az állásfoglalása szerint: A Házszabály 94. § (3) bekezdésének alkalmazása 
során a bizottság először azt állapítja meg, hogy a módosító javaslat a törvényjavaslattal 
érintett részekhez érkezett-e. Ha nem, azt kell megállapítani, hogy a módosító javaslat 
összefügg-e a törvényjavaslat által módosított részekkel; erről a bizottság az előterjesztő és a 
módosító javaslat beterjesztője állásfoglalásának ismeretében esetenként dönt. 

Szerintem ez a kérdés sima ügy: eldöntjük azt, hogy ahhoz érkezett-e - azt 
megállapíthatjuk, hogy nem, igaza van Mandur képviselő úrnak -, és utána megnézzük azt, 
hogy a törvényjavaslat által módosított részekkel összefügg-e - megítélésem szerint igen, de 
megkérdezzük az előterjesztőt, hogy az ő véleménye szerint összefügg-e. Igen vagy nem, 
képviselő úr? Tartalmilag. (Szabó Csaba: Igen, szerintem igen.) Köszönöm szépen. 
(Derültség az MSZP-s képviselők között.)  
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MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Dőlt betűkkel zárójelben, hogy röhögtem, a szó szerinti 
jegyzőkönyvbe! 

Köszönöm szépen a szót.  
Jó, akkor ragaszkodom ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, hogy melyik résszel hogyan 

függ össze, hogy darabonként végigmegyünk itt a módosító javaslat által… 
 
ELNÖK: De azért megengedi, hogy én vezessem az ülést, ugye? Tehát én értem, hogy 

ön ragaszkodik, de azt, hogy mihez ragaszkodik, és hogy hogyan fogunk dönteni, mégiscsak 
majd én fogom eldönteni mint bizottsági elnök, ha nem haragszik, képviselő úr.  

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Ha nem haragszik, szót adott, és én teszek egy 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): És aztán vezesse az ülést, mert én ezzel mélyen 

egyetértek, hogy az elnök az ülést vezesse, de ha megengedi, akkor viszont javaslatokat 
tennék arra, hogy mi legyen az eljárási rend, mert ehhez meg képviselőként, azt hiszem, 
nekem van jogom.  

 
ELNÖK: Megteheti, csak ne ragaszkodjon hozzá, hanem javasolja.  
 

Mandur László ügyrendi javaslata és szavazás az ügyrendi javaslatról 

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Én ragaszkodom a javaslatomhoz, jó? Tehát magyarul, 
az a javaslatom, szigorú monotonitással ragaszkodom a javaslatomhoz, hogy megállapíthassa 
a bizottság azt, hogy mely nyitott részekben van összefüggés az így beterjesztett következő 
javaslattal, ezeken darabonként végig kell menni.  

Mondok egy egyszerű példát, és ennyiben kell hogy éljek a türelmükkel. Például a 
20. § (1) bekezdése, hogy a médiaszolgáltató, és itt definíciókat boncolgat. Mutassanak rá arra 
a helyre a benyújtott törvényjavaslat által megnyitott szakaszokban, hogy melyikkel fog ez 
összefüggésbe kerülni, hogy a lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás kínálatában adott 
naptári évben melyik nyitott részhez kapcsolódik, és mitől indokolt ez a kérdés, hogy 
megálljon a Házszabály 94. § (3) bekezdésében lévő utolsó szakasz. Ugyanis ezt a dolgot 
érdemben csak akkor lehet így elbírálni, ha egyébként darabonként végigmegyünk rajta, és 
megmutatjuk azt a helyet, ami a megnyitott törvényjavaslatban igenis indokolt, és ennek a 
tudatában fogja megmondani a bizottság, hogy ez a módosító javaslat él vagy nem él. Az 
összes többit komolytalannak tartom, és tulajdonképpen a parlamentarizmus kijátszásának az 
eszközeként látom ezt a dolgot. Más komoly eljárást nem látok ebben a kérdésben, nem felel 
meg a Házszabály rendelkezéseinek, ha másképp csináljuk.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A képviselő úr tett egy javaslatot, én ezzel 

szemben majd egy másikat teszek. Én azt mondom, hogy egyben szavazzunk Szabó Csabának 
az összes módosító indítványáról, annak megfelelően, amit az alkotmányügyi bizottság 1994. 
december 13-ai ülésén hozott állásfoglalása tartalmaz. Tehát akkor ügyrendi javaslat volt.  

Megkérdezem, ki ért egyet Mandur képviselő úr javaslatával. (Szavazás.) 2 igen. 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Tehát 2 igen szavazattal, 4 nem ellenében és 8 
tartózkodás mellett a bizottság az ügyrendi javaslattal nem értett egyet.  
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Az elnök ügyrendi javaslata és szavazás az ügyrendi javaslatról 

Az én ügyrendi javaslatom pedig az, hogy akkor egyben szavazzunk arról, hogy Szabó 
Csaba képviselőtársunk javaslatai a törvényjavaslat által módosított részekhez kapcsolódnak-
e. Amennyiben megállapítjuk, hogy nem, akkor - minthogy nyilatkozott az előterjesztő, hogy 
szerinte összefügg tartalmilag - szavazunk, hogy szerintünk összefüggnek-e tartalmilag. Aki 
ezzel a metodikával egyetért, az, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ellene? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal és 3 nem ellenében ezt a metodikát 
elfogadtuk. (Mandur László, dr. Hiller István és Karácsony Gergely távozik az ülésteremből.) 

Akkor szavazzunk! Aki Szabó Csaba képviselőtársunk módosító javaslatairól úgy 
gondolja, hogy nem a benyújtott törvényjavaslathoz kapcsolódnak, az, kérem, kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) 12 igen. A képviselőtársaim elmentek, látom. Aki ennek ellenére úgy 
gondolja, hogy tárgyaljuk azért, mert összefüggenek a benyújtott törvényjavaslattal logikailag 
és tartalmilag, ahogy ezt az előterjesztő is jelezte az előbbi nyilatkozatában, az, kérem, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 11 igen. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság úgy döntött, hogy 
szavazni fog a módosító javaslatokról, illetve az ajánlási pontokról.  

A 27. ajánlási pontról a tárca már nyilatkozott, hogy elfogadhatónak tartja. Kérdezem 
a bizottságot, ki az, aki egyetért vele. (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a 
javaslatot támogatjuk.  

A 28. ajánlási pontról a tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogatja.  

A 29. ajánlási pontról kérdezem a tárca álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta.  

A 30. ajánlási pontról a tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta.  

A 31. ajánlási pontról a tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca támogatja.  
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ELNÖK: Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja? 
(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a javaslatot támogatta.  

A 32. ajánlási pontról a tárca álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): A tárca ezt nem támogatja, mert fölöslegesnek ítéli, a hatályos jogalkotási 
törvény ugyanígy szabályozza az átmeneti dolgokat, úgyhogy erre külön kifejezetten nincs 
szükség.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Akkor szavazzunk! Ki 

támogatja? (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a javaslatot 
támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontot lezárom.  

Egyebek, elnöki zárszó 

A második napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek bejelentenivalója? (Nincs 
jelentkező.) Nincs. Nekem van: holnap bizottsági ülést tartunk 9 órakor odaát. Kérem a 
képviselőtársaimat, hogy vegyenek részt az ülésen. Az odaát nem azt jelenti, hogy az igazság 
odaát van, hanem odaát, a Fehérházban.  

Köszönöm szépen. Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 08 perc)  
 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


