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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2012. június 4-én, hétfőn, 9 óra 08 perckor  

a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. május 24-ei 

ülésnapján elfogadott, a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő 

egyes törvények módosításáról szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/7022/61. számon került 

iktatásra)  

(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése 

szerinti eljárásában)  

 

2. 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  
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Dr. Puskás Imre (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Mandur László (MSZP)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Karvalics Ottó (KDNP) Pálffy Istvánnak (KDNP)  
Gyutai Csaba (Fidesz) megérkezéséig dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2012. június 4-ei 
ülésén! Az előzetesen kiküldött napirendi sort minden képviselőtársam megkapta. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek ehhez hozzászólása, miután megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
(Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki a napirendi javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) 
Megállapítom, hogy egyhangú szavazással elfogadtuk a napirendet. 

A köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 2012. május 24-ei ülésnapján 
elfogadott, a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvény 

Az 1. napirendi pontunk: a köztársasági elnök által visszaküldött, az Országgyűlés 
2012. május 24-ei ülésnapján elfogadott, a médiaszolgáltatásokkal és a sajtótermékekkel 
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény. A köztársasági elnök átiratát és a 
visszaküldött törvényt a T/7022/61. számon iktatták. Nem vagyok hajlandó felolvasni, hogy 
„került iktatásra”; csak jelzem a kollégáknak, hogy ha alá is írtam, de felolvasni nem vagyok 
hajlandó, mert terpeszkedő kifejezéseket nem használunk. A köztársasági elnök átiratának 
megvitatása fog következni.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenkinek elküldtük a köztársasági elnök levelét, illetve 
mindenki előtt kinyomtatva itt látható. Tisztelettel köszöntöm körünkben Gáva Krisztián 
helyettes államtitkárt és munkatársait! Tisztelt Képviselőtársaim! Azt javaslom, hogy a vita ne 
legyen parttalan, hogy egykörös vitát folytassunk, azaz mindenki egy hozzászólással 
rendelkezzen, és amennyiben utána a kormány képviselői kívánnak hozzászólni, akkor nekik 
is megadjuk erre a lehetőséget. Van-e képviselőtársaimnak ettől eltérő metodikai javaslata? 
(Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja, hogy egykörös vitában folytassuk le ennek az 
átiratnak a megvitatását, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Egyhangú szavazással támogatta a 
bizottság. Köszönöm szépen. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Parancsoljanak, képviselőtársaim! 
Mandur képviselő úr, parancsoljon!  

Hozzászólások 

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Bár szívesen lettem volna második, 
de úgy látszik, első lettem, mert mindenki tartózkodott az elsőségtől. (Németh Zoltán: Más 
ennek örülne, hogy első lett.) Más ennek örülne? Igen, van ilyen.  

Mindnyájan ismerjük a köztársasági elnök úr levelét. Egyrészt megmondom őszintén, 
sajnálom azt, hogy köztársasági elnök úr elszalasztott egy nagy lehetőséget működésének 
mindjárt az elején, hogy egy ilyen típusú kérdésnél – amelynek ismerjük az eljárását, hogy 
hogyan született meg, és hogyan szavazta meg a parlament – elküldte volna az 
Alkotmánybírósághoz (Pálffy István: Még megteheti.), kicsit kiindulva abból a logikából, ami 
az egyházügyi törvénnyel is történt. Az Alkotmánybíróság egyértelműen foglalt annak idején 
állást az olyan típusú eljárással kapcsolatban, ami ott kifejezetten a zárószavazások előtti 
módosítókkal kapcsolatosan történt, és ennek nyomán az egyházügyi törvényt újra is kellett 
elölről tárgyalni. Magyarul az egész eljárás, amin végigment ez a törvényjavaslat, abba 
kapaszkodott, hogy az Alkotmánybíróság ezt milyennek ítélte meg. A köztársasági elnök úr –
 természetesen szíve joga – mint kvázi elsőfokú hatóság, amikor az alkotmányosság 
kérdésében megítéli, hogy szerinte mennyire az vagy nem az, úgynevezett eljárásjogi 
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problémákat vélt felfedezni, és ezért ezt visszaküldte. Az világos, hogy azok a módosító 
javaslatok, amelyek ezzel kapcsolatosan most az asztalon hevernek a kormány részéről – meg 
úgy látom, hogy a mi részünkről ezt két képviselőtársunk tette meg –, ehhez a szakaszhoz 
kapcsolódnak. 

Természetesen támogatnám azt, ami eltörölné ezt az egészet, hiszen a zárószavazás 
előtti módosító javaslat igazi problematikája az volt, hogy egy olyan szakaszhoz nyúlt hozzá, 
ami addig egyáltalán tárgyalásra sem került, és ez egy alapvető problémája volt a dolognak. 
Az ilyen típusú kezelése az ilyen problémának, amit a kormány javasol, miszerint egy ilyen 
technikai, sorrendre vonatkozó módosítást tesz módosító javaslatként az asztalra, hogy 
fogadja el az Országgyűlés, a lényegen igazából nem változtat, csak azt jelenti, hogy az adott 
bekezdésen belül megcseréli a két, egyébként sorrendben valóban egymást megelőző 
javaslatsort. Mi nem fogjuk ezt a típusú dolgot támogatni, amit a kormány a módosításban 
javasol.  

Két lehetőséget kínálnánk fel. Az egyik, hogy az lenne ennek a rendje a köztársasági 
elnök úr levelének szellemiségéből is kiindulva, hogy ez a szakasz, ez az ominózus 
(18) bekezdés a 29. §-ból teljesen maradjon el, és akkor azt tudnánk mondani, hogy ez még 
egy viszonylag korrekt eljárás lenne az Országgyűlés részéről is. Ha szeretné majd módosítani 
ezt a részét akár ily módon vagy más módon majd a törvényben, akkor indítson el egy 
törvényjavaslatot. Úgyis talán esedékesek lennének nemsokára az Európa Tanács által 
megfogalmazott és az Európai Bizottság által magáévá tett kifogások, és mint tudjuk, 
Navracsics Tibor miniszter úr által egyébként ígéret szintjén is meglévő lehetőség, hogy az 
Országgyűlés nemsokára újra fogja tárgyalni a médiaszabályozást, akkor érdemes lenne 
odatenni. Ez, ami most le van írva, egyébként természetesen kibírja, tehát itt nincs 
katasztrófahelyzet vagy vészhelyzet, ami miatt sürgősen, pár napon belül kellene ezt a dolgot 
eszerint módosítani. Ezt javasolnám megfontolásra, már csak azért is, mert ha köztársasági 
elnök úr mint intézmény tekintélyét szeretnénk erősíteni mint Országgyűlés, azt gondolom, 
hogy ilyen esetben ez a típusú eljárás lenne a legkorrektebb arra a felvetésre, amit a 
köztársasági elnök úr levele is tartalmaz.  

Végezetül a felszólalásomban meg szeretném azt jegyezni, hogy elnök úr becsületére 
legyen mondva, nagyon korrektül és tisztességesen átvezette a legutóbbi bizottsági ülésen 
elég hosszas felszólalásomban elmondott módosító javaslatokat, hogy min kellene változtatni. 
Ezek a média érdeklődése és elismerő szavai mellett meg is történtek ebben a 
törvényjavaslatban, ezt az egy szakaszt kivéve, ami valóban egy újdonság volt, és addig 
egyáltalán nem is volt az asztalon. Azt gondolom, hogy ilyen tekintetben is jó lenne, ha ez 
nem kerülne most elfogadásra és változtatás nélkül az Országgyűlés elé terjesztve ez a 
bizonyos 29. § (18) bekezdése, és továbbra is javasolnám azt, hogy a várhatóan a 
közeljövőben megtörténő médiaszabályozás módosításánál térjünk vissza erre a kérdésre. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) 

Ezek szerint nincs. Megkérdezem helyettes államtitkár urat, hogy kifejezetten a köztársasági 
elnök úr átiratával kapcsolatosan van-e kiegészítenivalója. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

Dr. Gáva Krisztián (KIM) szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 
(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Röviden csak annyit mondanék, részben az 
előbb elhangzottakra is reagálva, hogy elnök úr kifejezetten jelzi a levelében, hogy 
alkotmányossági kifogást az elfogadott törvény egészével szemben nem talált, ezért 
választotta ezt a megoldást, ugyanakkor a záró és megszavazott módosító javaslatnak az egyik 
rendelkezésével kapcsolatosan eljárásjogi aggálya merült fel. Lehetnek olyan eljárásjogi 
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hibák, amelyek megalapoznak egy alkotmánybírósági döntést, és adott esetben 
alkotmányellenességet is, mint ahogy az volt korábban – először a magyar jogalkotás 
történetében – a kórháztörvénnyel. Ha emlékezünk rá, ott egy olyan jelentős eljárásjogi hiba 
volt, ami miatt az Alkotmánybíróság a teljes törvényt megsemmisítette; vagy decemberben, 
amikor egy zárószavazás előtti módosítóval jelentős átírásra került a törvényjavaslat, ami 
miatt az Alkotmánybíróság már úgy ítélte meg, hogy ez valóban sérti az alkotmányosságot. 
Azt gondolom, hogy ezt a jelen esetünkben fennforgó eljárásjogi hibát elnök úr – helyesen –
 úgy ismerte fel, amely egyébként nem lenne alkalmas alkotmányellenesség vagy 
alaptörvény-ellenesség megállapítására. Ez viszonylag egyszerűen, egy technikailag kezelhető 
módon megoldható, nyilván ezért választotta azt, hogy megfontolásra visszaküldi az 
Országgyűlésnek, és egyébként az általa alkotmányosan nem kifogásolt törvényt az 
Országgyűlés így helyesen tudja elfogadni. Ezzel egyetértve és ezt akceptálva az előterjesztő 
ennek megfelelően készítette el a mindjárt tárgyalandó módosító javaslatot. Köszönöm 
szépen. 

Vita és szavazás az ajánlási pontokról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. A köztársasági elnök úr átiratát házelnök 
úr kérésének megfelelően a bizottság megtárgyalta, erről szavaznunk nem kell, tehát ennek a 
vitának ezt a szakaszát lezárom. 

Folytassuk tovább a napirendi pont tárgyalását az ajánlási sorral! Képviselőtársaim 
előtt fekszik a záróvitához az ajánlási sor; javaslom, hogy ezen pontonként menjünk végig. 
Természetesen az összefüggőekről egyben szavazunk.  

Az 1. ajánlási pont az előterjesztő javaslatát tartalmazza, amire az előbb helyettes 
államtitkár úr is utalt, amely összefügg a 2. ajánlási ponttal. Kérdezem képviselőtársaimat, 
van-e valakinek ehhez hozzászólása. (Nincs jelentkező. – Jelzésre:) A kormány támogatja 
saját magát, úgyhogy a kormányt nem kérdezem meg, hogy támogatja-e saját magát. 
(Karácsony Gergely: Sose lehet tudni.) Sose lehet tudni? Jaj, alelnök úr, alelnök úr! 
(Derültség. – Németh Zoltán: Kérdezze meg, elnök úr!) Én szívesen veszem Karácsony 
alelnök úrtól, ha jelentkezés után hozzászól, és kifejti itt a kormány tudathasadásos állapotát; 
van még időnk a 10 órakor kezdődő frakcióülésig. (Jelzésre:) Nem? Akkor szavazzunk! Aki 
támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással támogatta a javaslatot. 

A 3. ajánlási pontban dr. Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó javaslata szerepel. 
Kérdezem a tárca álláspontját vagy a kormányét, nem tudom, mit mond államtitkár úr.  

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Tárcaálláspontot mondok, de mivel kizárja az 
előterjesztőét, ezért nyilván nem támogatjuk. 

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

Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 12 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. 

A 4. ajánlási pontban Lendvai Ildikó és Lamperth Mónika javaslata szerepel. 
Tárcaálláspont? 

 
DR. GÁVA KRISZTIÁN közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár 

(Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólás van-e? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? 
(Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság 2 igen szavazattal és 13 tartózkodással nem támogatta a javaslatot. (Gyutai 
Csaba az ülésterembe érkezik.) 

További ajánlási pont nincs. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek 
még ehhez hozzáfűznivalója. (Nincs jelentkező.) A napirendi pontot ezennel lezárom. 
Köszönöm helyettes államtitkár úrnak a részvételt. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2. napirendi pont az „egyebek”. Kérdezem 
képviselőtársaimat, van-e valakinek bejelentenivalója, valaki részéről hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) A mai bizottsági ülést berekesztem. A plenáris ülésre mindenkinek jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 21 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


