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Napirendi javaslat  

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

törvényjavaslat (T/8445. szám)  

(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

2. a) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 

2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló (J/7331. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

b) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 

2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 

(H/8673. szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

 

3. a) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló (J/6810. szám)  

(Általános vita)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

b) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/8672. szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

 

4. Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8635. szám)  

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

önálló indítványa)  

(Általános vita)  
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5. Egyebek 

 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke  
Karácsony Gergely (LMP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Dr. Hiller István (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Pálffy István (KDNP) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)  
Gulyás Dénes (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz) Szabó Csabának (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP) Németh Zoltánnak (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz) megérkezéséig Lukács Lászlónak (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Kiss Attilának (Fidesz)  
Mandur László (MSZP) dr. Hiller Istvánnak (MSZP)  
 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók  
 
Baross Gyula igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
tervezési és kontrolling főosztály)  
Dr. Beke Nándor szabályozási igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
szabályozási igazgatóság)  
Dr. Auer János, a Médiatanács tagja (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Dr. Kollarik Tamás, a Médiatanács tagja (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság)  
Dr. Andrássy György főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
médiaszolgáltatási főosztály)  
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 41 perc) 

Elnöki bevezető 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk a munkát. Elnézést kérek a bizottság tagjaitól a pár 
perces késésért, illetve szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait arról, hogy a tegnap késő 
délutáni, kora esti órákban az EMMI, illetve államtitkár úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud 
részt venni. Én magam úgy gondoltam, hogy az államtitkár jelenléte nélkül viszont az 
örökségvédelmi ügyet tárgyalni nem sok értelme van, ezért egy héttel elhalasztanánk ennek a 
tárgyalását, és a jövő héten, hétfői ülésnapon kerülne erre sor, természetesen a bizottsági ülés 
keretében. Ezért képviselőtársaimtól elnézést kérek. Én majd az új változatú napirendet teszem fel 
szavazásra, de természetesen kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel. Novák Előd képviselő úré a szó. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Időnként – különösen a jéghegy 

csúcsát jelentő esetekben – szükségét tartom jelezni, hogy például a házelnök úr által is egy 
hónapja kiosztott „Országgyűlés és bizottságai munkarendje” című kártya szerint a hétfői és a 
keddi napok plenáris ülésnek vannak előirányozva, nem pedig bizottsági ülésre; arra egyértelműen 
csak és kizárólag a szerdai és a csütörtöki nap van előirányozva. Ennek megvan a maga oka, 
hiszen ahogy az államtitkárság sem tud ezen a hétfői, zsúfolt, plenáris ülésre készülő napon részt 
venni, úgy azt gondolom, látható, hogy a kormánypárti képviselők jelentős része sem tud ezen 
részt venni. Megértem, hogy a politikusi álláshalmozás még hatályban lévő módozata miatt önök 
szerdán, csütörtökön, de már sokszor kedden sem akarnak bejárni dolgozni, mégis azt gondolom, 
hogy nem véletlenül került előirányzásra a szerdai, csütörtöki nap bizottsági munkákra, mert 
akkor tudunk érdemi, nyugodt vitákat folytatni. 

Az érdemi javaslatom ezen túlmenően, hogy ne csináljunk rendszert egyrészt abból, hogy 
hétfőnként van a bizottsági ülés, a szavazások előtt besuvasztva. Lehet, hogy ez rendkívüli 
esetben indokolt, és tudom, hogy a Házszabály erre végső soron lehetőséget biztosít, azonban 
ebből rendszert csinálni már csak házelnök úr által kiosztott tájékoztatás miatt sem ildomos. 
Viszont a mai napirendhez is – ha mégis mindent be kívántak ide zsúfolni – lenne módosító 
javaslatom. Örülök is, hogy egy napirendi pont lekerült, de még így is soknak érzem. Persze úgy, 
hogy érdemi vitát nem folytatunk, le lehet zavarni számos napirendi pontot, mégis azt gondolom, 
hogy a két beszámolót, tehát az NMHH és a Médiatanácsnak a beszámolóját levehetnénk a 
napirendről, mert önmagában is több száz oldalas jelentésekről van szó, amit a korábbi 
tapasztalatok szerint a bizottsági tagok el sem olvastak, érdemi vitát tehát így nem lehet folytatni. 
Érdemesebb lenne ezt olyankorra időzíteni, amikor várható, hogy ez a plenáris ülésen is 
napirendre kerül; ezen a héten nem fog a plenáris ülés napirendjére kerülni. 

Láttunk már arra példát, hogy a bizottság megvitatta ezt az éves, több száz oldalas 
beszámolót, majd hónapok, vagy talán több mint egy év elteltével került csak napirendre, amikor 
kezdhettük elölről ezt a több száz oldalas jelentést tanulmányozni a vitára. Azt javaslom tehát, 
hogy mivel egyelőre nincs kilátásban ezeknek a plenáris ülésen való megvitatása, sőt hadd 
jelezzem az elnök úrnak egy komoly mulasztását, mármint az Országgyűlés egy komoly 
mulasztását, ugyanis hiába akarjuk most a 2011-es beszámolót vitatni, amikor még a 2009-es 
beszámolót sem vitatta meg az Országgyűlés. A Médiatanács jogelődje, az ORTT 2009. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót a bizottságunk megvitatta, egy ennek elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot benyújtott a plenáris ülésnek lassan két éve, 2010. november 10-én, azonban 
azóta nem volt hajlandó az Országgyűlés ezt napirendjére tűzni. Hadd ne tegyek kitérőt, hogy mi 
minden másra van itt IMF-diktátumok és egyebek keretében országgyűlési energia. 

Azt gondolom, hogy egyrészt elnök úrtól elvárható, hogy lobbizzon ebben az ügyben, 
hogy a 2009. évi, már lassan két éve benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslatunknak a plenáris ülésen napirendre kellene kerülnie, és ha ez megtörtént, utána 
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beszélhetünk csak a későbbi évek, így a 2011. évi, illetve majd lassan a 2012. évi beszámolóról is. 
Szedjük le ezt – mind az NMHH beszámolóját –, mert elég vita fog szerintem kialakulni így is a 
többi napirendi pont keretében. Ne akarjunk egy több száz oldalas dokumentumot úgy megvitatni, 
hogy valójában kilátásban sincs a plenáris ülés elé való kerülése, így adott esetben lehet, hogy egy 
vagy két év múlva kell újrakezdenünk, újranyitnunk ezt a vitát. Sokkal aktuálisabb, mint ahogy 
általában a bizottságtól is azt láttuk, hogy akár egy júniusban benyújtott javaslatot csak múlt héten 
azért tárgyalt a bizottság, mert múlt héten került a plenáris ülés napirendjére is a kommunista 
utcanevek eltörlésével kapcsolatos javaslat. Azt gondolom tehát, hogy ezt a szokást megtartva 
igazítsuk a plenáris ülés várható napirendjéhez a mostani napirendünket is, és ezért ezt a két 
napirendi pontot szerintem ma ne tárgyaljuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e még kérdés, észrevétel. Karácsony Gergely alelnök úrnak 

adom meg a szót. 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Novák képviselőtársam javaslatából azt a részt, ami 

valóban nem szerepel a plenáris ülés napirendjén, tehát a Médiatanács beszámolójának a levételét 
én is javaslom. Annak idején, amikor ez megjelent, megmondom őszintén, elolvastam, de mivel 
ez nem szerepel a plenáris ülésen, ezért most nem vagyok teljesen képben ezzel a beszámolóval 
kapcsolatosan. Ezért én is szeretném kérni, hogy ezt vegyük le a napirendről. 

A napirend elfogadása 

ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok. Én magam annyit tennék csak hozzá 
a vitához, hogy azt gondolom, hogy az ülés összehívása továbbra is az elnök feladata, úgyhogy ezt 
az elnök fogja megtenni a jövőben is. Nézzük meg egyébként, hogy amióta én elnök vagyok, 
azóta a képviselő úr és az én részvételem a bizottsági ülésen milyen arányú – szerintem meglepő 
következtetésekre lehet majd e tekintetben jutni –, másrészt pedig ezek a napirendi pontok és 
témák szerintem összefüggnek. Sajnálom, hogy a plenáris ülésen nem egyszerre és egy napon 
kerülnek ezek tárgyalásra, emellett azt gondolom, hogy a szakbizottság tekintetében mégiscsak 
célszerű ezeket együtt tárgyalni, úgyhogy én magam ezt a napirendi javaslatot fogom fenntartani, 
természetesen azzal, hogy a módosító indítványt, amit Novák Előd képviselő úr megfogalmazott, 
felteszem szavazásra. 

Kérdezem, hogy ki az, aki a módosító indítvánnyal, tehát ennek a két napirendi 
javaslatnak a mai bizottsági ülés napirendjéről történő levételével egyetért. (Szavazás.) Három 
szavazatot kapott, a bizottság tehát ezt a módosító indítványt nem támogatta. Így teszem fel a 
módosított, tehát a ma kiküldött, új változatú napirendi javaslatot szavazásra. Kérdezem, hogy ki 
az, aki ezzel a napirendi javaslattal egyetért. (Szavazás.) Tizenegy. Ki az, aki nem ért egyet vele? 
(Nincs jelentkező.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy. A bizottság a napirendi javaslatot elfogadta.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
(T/8445. szám) 

Így soron következik T/8445. számon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslat. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot arról, hogy az én információim szerint 
Baross Gyula igazgatóhelyettes képviseli a hatóságot. Kérem, hogy az előterjesztői székben helyet 
foglalni szíveskedjen! Az én tudomásom szerint az NFM-ből is érkezni fognak a kormány 
részéről nyilatkozni képes emberek, de mielőtt ők megérkeznének, átadom igazgatóhelyettes 
úrnak a szót és a lehetőséget. 

Baross Gyula (NMHH) szóbeli kiegészítése 

BAROSS GYULA igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm 
a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a 
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hatóság Médiatanácsa 2011. évi zárszámadásáról szóló törvényjavaslatot az illetékes bizottság, a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság részére benyújtottuk, a bizottság ezt a javaslatot 
megtárgyalta, és általános vitára alkalmasnak találta 16 igen szavazat, 2 tartózkodás és 3 nem 
szavazat mellett.  

Ha megengedik, röviden egy pár gondolatot elmondanék erről a zárszámadási 
törvényjavaslatról. Ez a törvényjavaslat tulajdonképpen négy költségvetésnek a zárszámadását 
tartalmazza. Az egyik tulajdonképpen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, amely a Nemzeti 
Hírközlési Hatóság jogutódjaként 2010. augusztus 11-én alakult meg. A másik az Országos Rádió 
és Televízió Testület utódjaként működő Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 
költségvetése. A harmadik a Médiatanács-kezelésű költségvetésen kívüli bevételek és kiadások 
költségvetését tárgyalja, amelyek a médiapiacról befolyt bevételeket mutatják, a negyedik 
költségvetés pedig a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetése, amely a fő 
törvényjavaslat egyik mellékleteként kerül a parlament által jóváhagyásra.  

Az egységes költségvetési törvényjavaslat négy különböző költségvetéséről röviden. A 
hatóság bevételei 22,3 százalékkal teljesültek túl, a kiadásai pedig a bevételek 47,6 százalékát 
jelentik, tehát ez azt jelenti, hogy több mint 50 százalékát a hatóság maradványként és tartalékként 
kezeli, és mivel az állami feladatként ránk rótt digitális átállás állami forrásai közül csak a 
hatósági források vehetők igénybe, ezeket a tartalékokat, maradványokat a hatóság a digitális 
átállásra kívánja fordítani. A Médiatanács költségvetése csak és kizárólag a tagok tiszteletdíjait és 
a felkérhető, törvény által biztosított szakértői kereteket tartalmazzák. Ezt a döntést a Médiatanács 
2011 áprilisában hozta, így jelentős megtakarítás van ebben a költségvetésben is. Ez által a döntés 
által transzparens és átlátható működésről számolhat be a Médiatanács. 

A Médiatanács-kezelésű költségvetésen kívüli bevételek, amelyek a médiapiacról folytak 
be, jelentősen túlteljesültek. Ennek alapvető indoka tulajdonképpen, hogy a tervezés időszakában 
az analóg lekapcsolás folyamatát korábbi időpontra datáltuk, de a 2011. évben végig az analóg 
sugárzásból médiaszolgáltatási díjbevételek születtek, amely bevételek lehetőséget adtak a 
Médiatanácsnak, hogy a pályázatokra nagyobb összegeket fordítsanak. Az alap költségvetésének 
fő bevételi forrása az úgynevezett közszolgálati hozzájárulás, amelyet Magyarország 
költségvetése tartalmaz, amelynek a 2011. évi értéke mintegy 63,8 milliárd forintos volt. Ebből 
később, egy kormányrendelet révén zárolva lett ötmilliárd forint, de az előbb említett, 
Médiatanács-kezelésű költségvetésen kívüli bevételeknek a többlete lehetőséget adott az alapnak 
arra, hogy a feladatait végrehajtsa. Ezeket a benyújtott zárszámadási anyagokat független 
könyvvizsgálók megvizsgálták, és a jelentésük szerint valamennyi, tehát mind a hatóság, mind a 
Médiatanács, mind az alap működéséről a beszámolók a valós pénzügyi és vagyoni helyzetet 
tükrözik. Kérem a bizottságot, hogy vitassa meg a zárszámadási törvényjavaslatot, és általános 
vitára javasolja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az egykörös általános vitát megnyitva Novák Előd képviselő 

úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót. Két részben szeretnék hozzászólni. Mielőtt a 
szakbizottságnak az igazán hatáskörébe eső tartalmi szempontból vitatnánk meg a javaslatot, 
először szeretnék arra rávilágítani, hogy miért is tartjuk rossznak azt, hogy a hatályos törvény 
szerint a médiahatóság éves költségvetését és zárszámadását most nem a kormánynak, hanem a 
költségvetési bizottságnak kell benyújtania. Ez a szabályozás – legalábbis e szempontból –
 ugyanolyan rossz, mint a korábbi volt: negligálja az egység és a teljesség általánosan elfogadott, 
más országokban magától értetődően alkalmazott költségvetési elvét, és logikátlan is.  

A Magyar Tudományos Akadémia költségvetése és annak elfogadása például ennek 
analógiájára miért nem külön, önállóan kerül az Országgyűlés, adott esetben a bizottságunk elé? 
Az egyik legnagyobb szakértővel, Magyary Zoltánnal szólva, az ő könyvéből idézve: „Az állam 
összes bevételét és kiadását egy költségvetésbe kell foglalni, hogy ily módon a közpénzek 
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kezelése teljes terjedelmében áttekinthető legyen.” Azonban a mi, mondhatnám, félázsiai 
szabályozásunkat, gyakorlatunkat még a szoclib hatalom vezette be, és nagyon sajnáljuk, hogy a 
Fidesz nem hajlandó változtatni rajta, valószínűleg most kivételesen nem politikai érdekből, 
hanem egyszerűen azért, mert ezt nem értik meg, vagy nem érdekli őket az ilyesmi. Normális 
esetben tehát a médiahatóság zárszámadását nem a költségvetési bizottságnak saját javaslataként, 
hanem – az Országgyűlés napirendjén éppen egyébként most lévő úgymond nagy zárszámadásnak 
a részeként – a kormánynak kellett volna benyújtania. Nonszensz helyzet, hogy egy parlamenti 
bizottság, amelynek az elszámoltatás lenne a feladata, számol be a parlamentnek, nem pedig az, 
aki a költségvetést végrehajtotta, aki arról elszámolni köteles. 

Másodrészt jogállamban persze a törvényt be kell tartani, akkor is, ha rossz, tehát a 
törvényjavaslatot a költségvetési bizottságnak kötelessége volt benyújtani. Ezt meg is tette Nyikos 
László bizottsági elnökünk, de hadd tolmácsoljam fenntartásait, hiszen annak ellenére, hogy a 
médiahatóság által készített zárszámadás független, tehát külső ellenőrzése nem történt meg, 
kénytelenek voltak tehát a költségvetési bizottsággal ezt benyújtani. A hatóság pénzügyi 
szakembereinek javára legyen azért ugyanakkor mondva, hogy könyvvizsgálót bíztak meg a 
zárszámadásuk auditálásával, noha őket erre jogszabály – sajnos – nem kötelezi. A hatályos 
törvény e téren egyébként még rosszabb, a mai törvényalkotó még felelőtlenebb, mint a régi, mert 
a zárszámadás ellenőrzéséről semmit nem mond. A régi törvény legalább utalt a könyvvizsgálatra, 
bár nem tett különbséget a belső és a külső ellenőrzés között.  

Hogy megint Magyary Zoltán könyvéből idézzek: „Az Országgyűlés maga nem tud 
vizsgálati eljárásokat folytatni, hiszen azok különféle számadásoknak, ügyiratoknak, 
okmányoknak, szerződéseknek olyan beható, esetenként speciális ismereteket kívánó, hosszú 
ideig tartó vizsgálatát tenné szükségessé, amihez a képviselők sem szakértelemmel, sem – pláne, 
itt megszoktuk – idővel nem rendelkeznek. Ezért van tehát szükségük egy független szakértő 
szervezetre, Számvevőszékre, amely az Országgyűlés nevében, rajta keresztül az adófizetők, a 
választópolgárok számára is ellenőrzi a közpénzek kezeléséről készített zárszámadást.” A 
médiahatóság által megbízott könyvvizsgáló szakértelmében nincs okunk kételkedni, munkája 
azonban, mondjuk ki, belső ellenőrzés, ami által a hatóság önmagát ellenőrzi, mint ahogy a létező 
szocializmus negyven éve alatt a Pénzügyminisztérium tette. A közpénzekkel való elszámoltatás 
általános szabályai szerint az auditor akkor független, ha megbízója nem ugyanaz a szerv – jelen 
esetben a médiahatóság –, amely a zárszámadást készítette, továbbá ha az auditor díjazása is 
úgymond kívülről történik. A könyvvizsgálót jelen esetben nem az Országgyűlés, annak nevében 
az elnök vagy a költségvetési bizottság bízta meg, a könyvvizsgáló ezért nem az Országgyűlésnek 
jelent, nem az Országgyűlésnek felelős, hanem csak a megbízójának.  

Harmadrészt a közpénzekkel való elszámoltatás e képtelen helyzetének kezelésére, amiről 
most itt a fentiekben az előbbiekben beszéltem, egy határozati javaslatot is nyújtott be a Jobbik 
Nyikos László kezdeményezésére, aminek tárgysorozatba-vételét persze a költségvetési 
bizottság – miután a kormánypárti képviselők az érveit rezzenéstelen képpel végighallgatták, 
azokra nem reagáltak – szokás szerint elutasította, ezt a mérkőzést is tehát, mondhatnánk, saját 
pályáján elveszítette. A bizottság tehát csak törvényjavaslatot nyújt be. Adott esetben, ha Nyikos 
László neve szerepel is rajta, ehhez nyilvánvalóan a Jobbik a nevét nem tudja adni. Azt pedig 
negyedrészt meg kívánom még jegyezni költségvetési szempontból, ami tulajdonképpen már csak 
hab a tortán, hogy a médiahatóság az úgynevezett Big 4 egyikét, a Pricewaterhouse nemzetközi 
könyvvizsgálócéget bízta meg ezzel a bizonyos auditálással, miközben a magyar szakemberek a 
multik árnyékában tallóznak a könyvvizsgálói piacon, illetve – mint jelen esetben –
 tulajdonképpen a multinál négerkednek, ha fogalmazhatok így. Tulajdonképpen azt gondolom, 
hogy indokolt lenne e téren is, ha inkább a magyar vállalkozásokat, a magyar szakembereket 
segítenék, azonban erre nem látunk példát.  

Na de nemcsak itt a zárszámadás kapcsán vannak ilyen jellegű kritikáink, magából a 
beszámolóból sem derül ki minden. Például egy döbbenetesen nagy, 18,8 milliárd forintos 
maradvánnyal állunk szemben. Nyilván lehet magyarázatot találni itt a különböző részeire – 2011-
ről 2012-re átcsúszó költségek –, vagy főként mondjuk a digitális átállásra való spórolás, a 
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11,2 milliárd forint is adott esetben elfogadható lenne, ha látnánk, hogy ez konkrétan mit jelent. 
Erre a felhalmozásra is szeretnénk rákérdezni, hogy ez pontosan mit fed. Vélelmezem, hogy a 
dekóderekre leendő állami támogatásra spórolnak, de ha igen, ez milyen formában fog 
megtörténni. Erről továbbra sem látunk érdemi tájékoztatást.  

A bizottság 4. napirendi pontján is szereplő, elektronikus hírközléssel és a digitális 
átállással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 36-37. §-ai alapján 
majdnem biztosnak vélem, hogy ez a maradvány a dekóderekre megy el, mégis szeretnénk ebben 
tisztábban látni, annál is inkább, mert ahogy a későbbi napirendi pontunkban taglalni is fogjuk, a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás törvényi előírása továbbra sem teljesül Magyarországon. Egy durva, 
általános, átfogó törvénysértés van Magyarországon, ami alapján az embereknek ebbe a fajta 
demokráciába vetett hite is megrendül, hiszen nem lehet egyébként mondjuk tisztességes 
választásokat sem tartani akkor, ha – törvénysértő módon – nem lehet tisztességes információkhoz 
jutni, és mindezt következmények nélkül hagyja a Médiatanács, illetve a hatóság. Sőt, azt látjuk, 
hogy tulajdonképpen évről évre elszabotálják a digitális átállást, ami egy kiegyensúlyozottabb 
tájékoztatáshoz vezethetne. Azt látjuk, hogy időről időre nem használják fel az erre szánt 
kereteket, az előkészítésre vonatkozó kereteket, és időnként, olykor zárószavazás előtti módosító 
javaslattal tolják el egy-egy évvel a digitális átállás határidejét, akár ott már jogosan arra 
hivatkozva, hogy bizony, nem eléggé felkészült a magyar társadalom. Persze, hogy nem 
felkészült, ha ezeket az erre szánt összegeket nem költik el! 

Szeretném megtudni azt is, hogy a fejlesztési kiadások közül – amiről az 5. oldalon 
olvashatunk – mi maradt el, és ennek mi volt az oka, hiszen a 3,75 milliárd forintos előirányzatból 
csak 705 milliós teljesítés történt, tehát több mint hárommilliárd forintot nem költöttek el. Ennek 
mi az oka, és mi hiányzik? Az RTL Klub és a TV2 koncessziós díjai láthatóan elmaradtak a 
tervezettől. Érdeklődnék, hogy a beszámolónak megfelelően azóta ezek befizetésre kerültek-e. 
Érdekelne az is, hogy hova tűntek a céltámogatások. A módosított előirányzat 4,7 milliárd 
forintnyi közmédiás céltámogatást tartalmazott, amiből talán megint csak 1,06 milliárd valósult 
meg, tehát a 4,7-ből alig több mint egymilliárd forint. Láthattunk, olvashattunk erre jóval később, 
a 9. oldali számadat után, a 22. oldalon egy indokolást, de ezt nem nagyon tudjuk elfogadni, tehát 
ezt szeretném érdemben bővebben hallani. Érdekelne az is, hogy mi ez a Közszolgálati 
Médiaakadémia Alapítvány, amire 30 milliót költött az MTVA, mert erről még nem nagyon 
hallottunk.  

Végül, visszatérve a digitális átállásra, most már zsinórban a második éve nem sikerült az 
NMHH-nak egy fillért sem költenie konkrétan a digitális átállásra; a 946 millió forintos 
előirányzatból nulla forint teljesült. Ezt már egyébként tavaly sem nagyon tudták megmagyarázni, 
ha jól emlékszem, akkor is feszegettem itt ezt a beszámoló kapcsán, ráadásul most 11,2 milliárd 
forintos tartalékot is képez az NMHH erre a célra. Most abból se fognak egy fillért sem elkölteni? 
Most már szeretnénk végre tisztán látni, annál is inkább, mert semmit sem tesznek, a fülük botját 
sem mozdítják arra a kiegyensúlyozott tájékoztatással kapcsolatos durva törvénysértésre, ami az 
egész médiát jellemzi, ami alapján őfelsége ellenzéke, az MSZP mondjuk háromszor-négyszer 
akkora lehetőséget kap nemcsak a közmédiumokban, de törvénysértő módon a kereskedelmi 
televíziókban, rádiókban is, mint a vele nagyjából hasonló támogatottságú Jobbik 
Magyarországért Mozgalom. Tulajdonképpen az LMP-vel, KDNP-vel kezelnek minket egy 
szinten. Nem azért magunkról beszélek, mert én itt a Jobbikot képviselném; én itt a magyar 
embereket képviselem, és a legdurvább kirekesztés, törvénysértés a nemzeti ellenzéket illeti, és 
sajnos ez általános, még az úgynevezett jobboldali televíziókban is. 

Természetesen sokat nem is várhatunk attól az MTVA-tól, amelyet Böröcz István III/III-
as ügynök vezet; tulajdonképpen a közszolgálati császár, a közszolgálati médiumok több 
tízmilliárd forintja felett bábáskodó, Nádasdy fedőnevű ügynök rendelkezhet efelett. Itt van 
előttem például a 6-os kartonja, ahol láthatjuk, hogy a beszervezés alapja anyagi érdekeltség. 
Azért ezek után ezt egy ilyen III/III-as ügynökre bízni, aki anyagi érdekeltség alapján vált 
spiclivé, besúgóvá a szocialista rendszerben? Már az is csoda, hogy ilyen magas szinten 
egyáltalán bármilyen állami cég vezetésében részt vehet – szerintünk ki kellene zárni a közéletből 
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az egykori kommunista vezetőket vagy akár spicliket is adott esetben –, de az, hogy 
tulajdonképpen a közmédiumok sok tízmilliárd forintja felett rendelkezhet, számunkra 
teljességgel elfogadhatatlan. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Államtitkár urat kérdezem, hogy a kormány álláspontjáról tudja-e a bizottságot 

tájékoztatni. 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek. Az előterjesztést támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván még a vitához 

hozzászólni. Hiller miniszter úrnak adom meg a szót. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Jelezni szeretném, hogy mi a 

véleményünket a plenáris vitában fogjuk kifejteni. Az a politikánk eddigi következménye – és 
nem gondolom, hogy meglepetés –, hogy sem az előterjesztést, sem annak elfogadását nem fogjuk 
támogatni, a részleteket azonban a parlament politikai vitájában fogjuk elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy több hozzászólási szándékot nem 

látok, átadom alelnök úrnak a szót, és egyben szót kérnék. 
 

(Az elnöklést Karácsony Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót elnök úrnak.  
 
DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Én magam is egyetértek abban miniszter úrral, hogy majd a plenáris ülésen fogjuk az 
előterjesztést, illetve a javaslatot hosszasan értékelni, csak annyit szeretnék itt jelezni, hogy azt 
azonban általános vitára alkalmasnak fogjuk tartani a mai bizottsági ülésen. Visszaadom alelnök 
úrnak a szót. 

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklést elnök úrnak. Köszönöm szépen. 
 

(Az elnöklést dr. Cser-Palkovics András, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e további hozzászólási szándék. (Nincs 

jelentkező.) Képviselőtársaim ilyet nem jeleznek, így kérem, hogy a vitában elhangzottakra az 
igazgatóhelyettes úr válaszoljon.  

Baross Gyula (NMHH) válaszadása 

BAROSS GYULA igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm 
a szót. Tisztelt Elnök Úr! Néhány felvetésre tudok válaszolni. A digitális átállással kapcsolatban 
majd a következő napirendi pontokban fognak a képviselők választ kapni; ugyanúgy a 
kiegyensúlyozott tájékoztatással kapcsolatos kérdésre a Médiatanács beszámolójával kapcsolatban 
válaszolunk. A független auditorra vonatkozó kérdésére válaszolva, azt gondolom, hogy a hatóság 
ezt saját maga elhatározásából végezte. Úgy gondolom, hogy a működés átlátható jeleit ezek az 
auditori jelentések mindenféleképpen tartalmazzák. A magyar vállalkozások segítése címmel az 
említett független könyvvizsgáló a legkedvezőbb ajánlatot adta, egy évre szerződtünk vele. Az 
idén újra megpályáztatjuk a független könyvvizsgáló személyét, és én úgy gondolom, hogy 
szándékunkban van erre magyar vállalkozót alkalmazni. 

A digitális átállásra vonatkozó összeg elkülönítésre került, ennek felhasználása 
2014. december 31-éig várható a törvény szerint. Úgy gondolom, hogy vannak jelei a digitális 
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átállás munkájának, hiszen két úgynevezett tesztkörnyezetben, Barcson és Sopronban is 
elkezdődött már a digitális átállás, ahol nemcsak a dekódereket, hanem a különböző jelek fogására 
alkalmas eszközöket is felszerelteti a hatóság. Azt gondolom, hogy teljes mélységében a 
következő napirendi pontokban fognak választ kapni.  

A fejlesztési igények. Ezt a költségvetést 2010 augusztusában nyújtotta be a hatóság 
javaslatként, amit a Számvevőszéki és költségvetési bizottság terjesztett ezután törvényjavaslattá. 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság és az Országos Rádió és Televízió Testület intézmények 
működését egy hónap alatt lehetetlenség volt áttekinteni. Nagyon sok olyan fejlesztést kellett 
visszavonni, amelyek igaz, hogy szolgálták volna minőségi szinten akár a hírközlési, akár a 
médiafelügyeleti ellenőrzésnek a javítását, de ezek sok olyan költséget róttak volna a hatóságra, 
amelyet nem tettünk meg.  

A fejlesztési igények jelentős részét ezután a kiszervezett munkamenetek visszahozásával 
a hatóságnál tettük meg, ezért ezek a fejlesztési összegek ilyen minimálisak. Azóta a fejlesztési 
politika kialakult, és a 2012. évi fejlesztések már ennél jóval magasabb összegeket mutatnak. Az 
alapnál az elkülönített digitális összeg ugyanúgy a digitális átállásra fordítható, a folyamatában –
 amely, jeleztem, hogy még több mint két évig tart – valószínűleg felhasználásra fog kerülni. 
Köszönöm szépen, ennyit kívántam válaszolni.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadók állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot. Aki a beterjesztett javaslatot 
általános vitára alkalmasnak tartja, az kérem, hogy azt szavazatával jelezze! (Szavazás.) 
Tizenkettő. Kérdezem, hogy ki nem tartja általános vitára alkalmasnak. (Szavazás.) Öten nem 
tartják alkalmasnak. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartotta. Igazgatóhelyettes 
úrnak köszönjük szépen a segítséget. Előadóként Menczer Erzsébet képviselő asszonyt javaslom a 
többségi álláspont tekintetében, és Novák Előd képviselő úr jelzi, hogy szeretné a kisebbségi 
álláspontot ismertetni. Van-e megosztásra igény? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Ebben az 
esetben képviselő urat fogjuk lejelenteni, mint a kisebbségi véleményt előadó képviselőtársunkat. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló (J/7331. szám) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 

Soron következik a J/7331. számú javaslat, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elektronikus hírközléssel összefüggő 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Számunkra azt 
jelezték, hogy Beke Nándor szabályozási igazgató úr fogja a hatóságot képviselni – kérem, hogy 
foglalja el a helyét –, és államtitkár úr fog a tárca részéről nyilatkozni. Meg is adom a szót 
igazgató úrnak a szóbeli kiegészítések megfogalmazására.  

Dr. Beke Nándor (NMHH) szóbeli kiegészítése 

DR. BEKE NÁNDOR szabályozási igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon röviden bemutatnám, hogy miről szól ez a hírközlési 
beszámoló; utána majd nyilvánvalóan lesznek kérdések, és akkor válaszolunk részletesen. A 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak törvényi kötelezettsége a hírközlési beszámoló 
előterjesztése, amit határidőre meg is tettünk. Maga a beszámoló gyakorlatilag több nagy 
egységből épül fel. Először egy általános helyzetképet ad az elektronikus hírközlési piacról. Ami 
itt 2011-ben tapasztalható volt, az az, hogy lassan csökken a helyhez kötött telefonra előfizetők, 
háztartások aránya, és emelkedik a csak mobil-, rádiótelefonnal rendelkezők köre. Csökken azon 
háztartások aránya is, ahol nincsen mobil-előfizetés; 2011-ben már csak minden nyolcadik 
háztartás volt ilyen. A 2011-es év jelentős fejleménye, hogy fokozatosan bővült az internetpiac, és 
ennek hátterében elsősorban a mobil internet növekedése áll.  
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Ezenkívül a beszámolóban részletesen ismertettük a telefonszolgáltatások, 
internetszolgáltatások, műsorterjesztési piac, illetve a hírközlési és infokommunikációs 
szolgáltatások piacának eredményeit, illetve 2011. évi történéseit, valamint a digitális átállás 
helyzetére is kitértünk. Maga a hírközlési beszámoló az általános helyzetképen túl egyrészt szól a 
legfontosabb tevékenységről, ami az elnök hatáskörébe tartozik: ez a piacelemzési tevékenység, 
amivel a piacot aszimmetrikus módon szabályozza a hatóság, ami európai uniós előírás. Ezenkívül 
részletesen kitértünk a felügyeleti tevékenységre, valamint a korlátos erőforrásokkal való 
gazdálkodásra, ami a frekvenciákat és az azonosítókat foglalja magában. Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, bizottsági önálló indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom az egykörös vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy ki kíván hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet, így válaszadásra sem adnám meg a 
lehetőséget. A tárcát kérdezném, hogy van-e a tárcának kialakított véleménye, de közben a tárca 
elment, úgyhogy erre nem lesz lehetőségem; valószínűleg ez a vélemény. 

Első körben az általános vitára való alkalmasságról döntünk a beszámoló vonatkozásában.  
Kérdezem először a bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a beszámolót. 
(Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (Szavazás.) Három. Kik 
tartózkodnak? (Szavazás.) Kettő. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot. 
Most pedig döntenünk kell a bizottsági önálló indítvány benyújtásáról. Kérdezem, hogy ki 
támogatja ennek az indítványnak a benyújtását. (Szavazás.) Tizenkettő. Kérdezem, hogy ki nem 
támogatja. (Szavazás.) Öt. A bizottság tehát döntött a benyújtásról, ami a szokásos egymondatos 
javaslat egyébként.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló (J/6810. szám) 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) 

Most a következő napirendi pontra térnénk át, amely a J/6810. számot takarja, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóra. 
Annyiban csatlakoznék még az előző napirendi ponthoz, hogy amikor a plenáris ülés tárgyalja, itt 
lehetőség lesz majd írásban is véleményt fűzni hozzá, de ha valaki majd igényli, akkor kérem, 
hogy jelezze, és ennek megfelelően többségi és kisebbségi véleményt is fogunk természetesen 
állítani, bár a plenáris ülésen történő tárgyalásról most még nem tudunk. Soron következik tehát a 
J/6810. számú javaslat, illetve a hozzákapcsolódó határozati javaslat megtárgyalása. Kollarik 
Tamás urat, illetve a tanács többi tagját is kérem, akik jelezték részvételüket, hogy foglalják el a 
helyüket! Először őket kérdezném meg arról, hogy szóban kívánják-e kiegészíteni a javaslatot. 
Parancsoljon! 

Dr. Auer János (NMHH Médiatanácsa) 

DR. AUER JÁNOS (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa): Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Auer János vagyok, a Médiatanács egyik tagja. Az országgyűlési 
beszámoló elkészítése ugyanúgy törvényi kötelezettsége a Médiatanácsnak, mint a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság hírközlési tevékenységére vonatkozó beszámoló elkészítése. Ennek 
a törvényi kötelezettségnek tett eleget a Médiatanács akkor, amikor ezt a beszámolót határozat 
formájában elfogadta. Ennek szerkezete némileg különbözik a 2010. évre vonatkozó beszámoló 
szerkezetétől: igyekeztünk egyszerűsíteni, átláthatóbbá tenni, és mindazokat a kérdéseket, 
mindazokat a csomópontokat megfogalmazni benne, amelyek a Médiatanács tevékenységére 
vonatkoztak. Természetesen készen állunk, és amennyiben kérdés merül fel a tisztelt bizottság 
tagjai közül bárkiben a beszámolóval kapcsolatban, arra válaszolunk. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom az egykörös vitát. Kérdezem, hogy ki kíván 
hozzászólni. Pörzse képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, 
ami minket ezzel a beszámolóval kapcsolatosan most már a második vagy a harmadik évben 
egyfolytában foglalkoztat, hogy hogyan lehet az, hogy nemcsak a közmédiában, de különösen a 
kereskedelmi televíziókban ilyen elképesztő kiegyensúlyozatlanság érhető tetten. A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom sajtóosztályán külön ember foglalkozik azzal, hogy heti szinten 
tucatszámra fogalmazza meg a különböző hiányosságokat, amiket észlel. Gyakorlatilag 
feljelentést teszünk, percre pontosan megmondva, hogy hol tapasztalható a 
kiegyensúlyozatlanság, és tízből kilencszer önök igazat is adnak nekünk, majd az égvilágon 
semmi nem történik. Kérek tehát magyarázatot arra, hogy ezt minek lehet nevezni, ha nem 
szándékos eljárásnak. Magyarul önök 900 ezer, közel egymillió választópolgárnak az 
érdekképviseletét semmibe veszik. Kérnék szépen választ arra, hogy miért, és hogy engedhetik ezt 
meg maguknak.  

A másik kérdésem pedig az, hogy elfogadtunk itt közösen mindannyian egy törvényt, 
éspedig ez az, hogy a hírműsorokban fellelhető hírműsorok aránya a bűncselekmények 
tekintetében mennyi lehet, és mennyi nem. Azt hiszem, mindannyian néznek itt önök is különböző 
híradókat és hírműsorokat: valami egészen elképesztő arányba tolódott ez el. Gyakorlatilag a 
kereskedelmi tévék, különösen a két nagy kereskedelmi televíziónak például a hétvégi hírműsorai 
semmi másról nem szólnak, minthogy hol, milyen baleset történt, ki kinek vágta el a nyakát és a 
többi és a többi.  

Mikor szankcionálják ezt végre olyan módon, hogy ez az ország normális arányban ne 
bulvárhíradót nézzen, és ne azt higgyék, hogy az a legfontosabb, hogy Kiskunmajsán egy kamion 
nekiment egy oszlopnak, és ebben pörögjön, megkérdezve az összes szomszédot meg az összes 
arra járó nénit meg bácsit, hogy ki mit látott? Nem ez az ország legfontosabb problémája. Ha ezt a 
kereskedelmi televíziók maguktól nem érzik, akkor szerintem a médiahatóságnak kell – egyébként 
a törvényben elfogadott módon – eljárnia. Mikor próbálnak ezen változtatni? Ez a két kérdésem 
lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e további kérdés. Alelnök úrnak adom 

meg a szót. 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Köszönöm a szót. Azzal kapcsolatosan szeretnék 

kérdést feltenni a Médiatanács itt jelen lévő tagjainak, amiről nem nagyon szól ez a beszámoló, 
hogy hogyan fordulhat az elő, hogy bizonyos, legalábbis az újságírók szerint Fidesz-közelinek 
tekintett médiacsoportosulások mondjuk helyi frekvenciapályázatokon rendszeresen úgy nyernek 
el frekvenciát, hogy a versenyelőnyük a helyi tartalomszolgáltatásra vonatkozik, majd amikor 
lezárul a pályázat, akkor már egy olyan szerződést kötnek velük, amiben ilyen típusú 
kötelezettség már nem szerepel. Ez számtalan alkalommal előfordult.  

Egy másik kérdésem az lenne, hogy meg tudják-e indokolni, hogy miért született az a 
médiatanácsi döntés, ami a Médiatanács elnökét ruházta fel különös jogokkal egy olyan ügyben, 
ami a magyar nyomtatott sajtót alapvetően érinti? Ez pedig a Népszabadság története, tehát az 
Axel Springer és a fúzió, ahol azt gondolom, hogy a Médiatanács döntése alapvetően befolyásolta 
a médiapiac alakulását, és a Médiatanács – paradox módon – ahhoz járult hozzá, hogy a 
Népszabadság visszakerüljön a Szocialista Párt tulajdonába. 

A harmadik kérdésem pedig az, hogy mikor fogja végre a Médiatanács betartani azokat a 
bírósági döntéseket, amelyek a Klubrádió frekvenciájára vonatkoznak. Ez a történet 2011-ben 
kezdődött, és ma is tart. Tudom, hogy ez a beszámoló a tavalyi évről szól, de láthatóan komoly 
elkötelezettséget mutatnak azzal kapcsolatosan, hogy ne tartsák be a törvényeket és a bírósági 
döntéseket. Köszönöm szépen. 



- 15 - 

 
ELNÖK: Alelnök úrnak adnám meg a szót, és egyben szót is kérnék. 
 

(Az elnöklést Karácsony Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megadom a szót elnök úrnak.  
 
DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen. Én is feltennék néhány 

kérdést. Azt gondolom, hogy az általános megállapításokat, ha egyszer ez sorra kerül a plenáris 
vitában, majd az Országgyűlés előtt tennénk meg, de egy-két olyan részkérdésre szeretnék 
rákérdezni, amit azt gondolom, hogy az új szabályozás kialakításakor kulcskérdés volt. Azt 
kérdezném, hogy milyen tapasztalatok vannak, és milyen eredményeket sikerült elérni – ha 
sikerült ilyeneket elérni – e tekintetben.  

Az első ilyen kérdés, hogy teljesítik-e a hallási fogyatékkal élők számára a hozzáférhető 
műsorszámokkal kapcsolatos törvényi előírásokat, hiszen ez a vitában is egyébként kulcskérdés 
volt. Ugyanúgy a magyar zenei kvótával kapcsolatban mutatkozik-e előrelépés az elmúlt időszak 
adatait vizsgálva, illetve hogyan változott meg a kiosztható pénz nagysága és a kiosztás mibenléte 
is a filmalkotásokkal kapcsolatban? Ha már így szóba került – igaz, hogy áttételesen is –, akkor a 
kiskorúak védelme vonatkozásában milyen intézkedések születtek, és azok milyen eredményre 
vezettek az elmúlt időszakban? Köszönöm szépen. Ennyi kérdést szerettem volna megfogalmazni. 
Visszaadom a szót alelnök úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülés vezetésére felkérem elnök urat. 
 

(Az elnöklést dr. Cser-Palkovics András, a bizottság alelnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtáraimat, hogy kívánnak-e még a vitában 

hozzászólni, illetve kérdést megfogalmazni. (Nincs jelentkező.) Nem látok hozzászólási 
szándékot. Megadom a szót Kollarik úrnak.  

Reflexiók 

DR. KOLLARIK TAMÁS (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Elég sok kérdés elhangzott; 
megpróbálunk Auer János kollégámmal minden kérdésre válaszolni. Előre is elnézést kérek azért, 
ha nem pontosan abban a sorrendben válaszolunk, amilyen sorrendben a kérdések elhangzottak. 

Ha jól emlékszem, az első kérdés a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozott, amit már 
nyilvánvalóan tavaly is hallgattunk. 2011-ben 73 médiatanácsi és 48 hivatali döntés született a 
kiegyensúlyozott tájékoztatással kapcsolatban. Azt tudom mondani, hogy a Médiatanács a jelen 
beszámolóban a törvényi szabályozás hátterét, a nemzetközi példákat, valamint a kiemelt ügyeket 
a beszámolóban elég részletesen ismertette. Mint minden esetben, a törvény előírásainak 
megfelelően jártunk el, betartottuk azokat a szabályokat, amit a jogalkotó – tehát akár jelen 
bizottság is – Médiatanács rendelkezésére bocsátott. Azt kell mondanom, hogy közügyekben 
releváns elhangzott információkat véd a kiegyensúlyozott tájékoztatás. Azok a kérdések, amelyek 
elhangzottak, azt gondolom, hogy alapvetően nem Médiatanácshoz intézendő kérdések a 
szerkesztői szabadság végett, ezekre nem mi tudunk válaszolni. Menjünk tovább? (Novák Előd: 
Ne menjünk tovább!)  

A következő kérdés, ami elhangzott, a hallássérültek média-hozzáférése. Itt szintén a 
törvény alapján egy fokozatosság lép életbe, miután 2015-re kell elérni azt, hogy a közszolgálati 
médiaszolgáltatóknál, illetve a jelentős befolyásoló erővel bíró médiaszolgáltatóknál gyakorlatilag 
teljes akadálymentesítés és hozzáférés történjen ebben a kérdésben. A médiahatóság a SINOSZ-
szal, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével együttműködve folyamatosan vizsgálja 
ezt a kérdést. A monitoring osztályunknál egyébként a SINOSZ által küldött szakértő munkatárs 
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segít abban, hogy hogyan lehet minél hamarabb és minél akadálymentesebben elérni ezeket a 
kvótákat. Azt gondolom, hogy jelentős előrelépés történt 2011-ben, a törvénymódosítás során 
abban a tekintetben, hogy most már sorozatokat teljes egészében – ha az első részt 
akadálymentesítették – akadálymentesíteni kell a következőkben. Azt gondolom, hogy Európában 
is előremutató és egyedülálló példa, ahogy ebben a kérdésben a Médiatanács ezzel a szervezettel 
együttműködik. Azt kell mondanom, hogy az említett médiaszolgáltatók esetében is egy 
határozottan pozitív, normakövető magatartást látunk. Azt gondolom, hogy megpróbáljuk 
megfelelően betartani a törvényi előírásokat, és a médiaszolgáltatók 2015-re elérik azt, ami a 
törvényben szerepel. 

A következő téma a támogatási rendszer, ami elhangzott kérdésként. A támogatási 
rendszert 2011-ben is működtette a Médiatanács. Ez a támogatási rendszer alapvetően két 
nagyobb részből áll. Az egyik rész a médiaszolgáltatóknak adandó támogatás, amely részben 
rezsi-, részben műsoros, részben műszaki támogatásból áll. Ezt a támogatási rendszert egyébként 
az ORTT-től örökölte meg és vette át a Médiatanács, azzal a hozzáállással, hogy ami jól működött 
az ORTT-nél, azt gyakorlatilag kivétel nélkül megtartottuk, és a szakmai szervezetekkel 
együttműködve folyamatosan cizelláltuk e pályázati rendszerünket. Alapvetően a HEROE-val, a 
Helyi Rádiók Országos Egyesületével és a HTOE-vel, a Helyi Televíziók Országos Egyesületével 
együttműködve cizelláltuk és alakítottuk ezt a pályázati rendszert. Emellé pályázati rendszerként 
kiegészítésként kapcsolódik a magyar filmesek által, azt kell mondanom, hogy egyöntetűen 
üdvözölt filmtámogatási rendszerünk, ami 2011-ben indult el először. Itt alapvetően három 
„kisműfajban” – és itt a kisműfajt a ráfordítandó anyagi eszközök tekintetében értem kizárólag –, 
tehát animáció, dokumentumfilm és ismeretterjesztő műfajban adott a Médiatanács támogatást, 
ami az első évben, tehát a 2011. évben 340 millió forint volt, valamint filmforgatókönyvre, illetve 
filmsorozat-forgatókönyvre adtunk még további támogatást, valamint kiírtunk egy úgynevezett 
adhoc-pályázatot. Az adhoc-pályázat a hirtelen beálló események rögzítését teszi lehetővé, 
nyilván nem híradós vagy MTI-s szemszögből. Ez a pályázati rendszer egyébként 2012-ben kezd 
kiteljesedni. Azzal a megkötéssel, hogy tudjuk, hogy ez nem egy lezárt folyamat, folyamatos 
szakmai egyeztetések zajlanak a filmszakmai szervezetekkel ebben a témában. Ha jól emlékszem, 
egyébként jelen kulturális bizottság előtt, de egy másik helyszínen már volt egy megbeszélés, ahol 
nagyon röviden volt módunk ismertetni ezt a pályázati rendszert. Az első évben, tehát a 
2011. évben 1,6 milliárd forint támogatást fordítottunk a médiaszolgáltatók, illetve a filmesek 
támogatására. Ez a következő évben, tehát a 2012. évben igen jelentős számban emelkedett, de a 
beszámolóban ez is elég részletesen megtalálható.  

Azt hiszem, hogy a kiskorúak védelme hangzott el még kérdésként. A kiskorúak 
védelmével kapcsolatosan el lehet mondani, hogy az új szabályozás beváltotta azokat a 
reményeket, amit nyilván a jogalkotók megfogalmaztak vele kapcsolatban. Határozottabb és 
normakövetőbb magatartást láttunk a legnagyobb médiaszolgáltatók részéről is. Mi azt hirdettük 
meg 2011-ben, hogy nyitott szakmai partnerszervezetként fordulunk a média világához, illetve az 
azt képviselők felé. Folyamatos szakmai egyeztetéseket tartottunk ebben a témában is, és a 
szakmával közösen ajánlásokat fogadtunk el. Itt a hatékony műszaki megoldásokra gondolok 
elsősorban, amit szintén jelen beszámolóban olvashatnak – ez is a szakmai szervezetekkel 
közösen jött létre –, illetve a kiskorúakkal kapcsolatban nagyon fontos ajánlásunk volt a 
klasszifikáció elfogadása. Itt cizellálásra került már a törvény által is egyébként részletesen 
kidolgozott korhatári besorolás. Ezt nemcsak médiaszakmai, hanem különböző pszichológiai 
intézményekkel, egyetemekkel közösen dolgoztuk ki, megnéztünk több külföldi mintát, szem előtt 
tartottuk az egyébként nagyon haladó és progresszív holland mintát, és próbáltuk beépíteni ebbe a 
klasszifikációba. Ez a klasszifikációs ajánlás és a másik is, azt gondolom, hogy talán teljes 
mértékben a beszámoló része, mind a kettő a soft részéhez tartozik, de azt tapasztaljuk, és azt 
mutatják a monitoring osztályunk által végzett felmérések, hogy a médiaszolgáltatók betartják az 
ajánlásban foglaltakat. 
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DR. AUER JÁNOS (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa): Karácsony 
Gergely képviselő úr kérdéseivel kapcsolatban, az Axel Springer fúzióra vonatkozóan a 
médiatanácsi beszámoló egy viszonylag hosszú és megítélésünk szerint logikus levezetést 
tartalmaz. Ennek rövid lényege az, hogy a Médiatanácsnak szakhatóságként kell a 
versenyfelügyeleti eljárásban – amennyiben ilyen indul – ilyen esetekben megnyilvánulnia. A 
lefolytatott vizsgálatok eredményeként azt állapítottuk meg, hogy a releváns piacokon olyan erős 
lenne az összefonódást követően kialakuló véleménymonopólium, ami az alapkívánalmat jelentő 
sokszínű és plurális tájékoztatáshoz való jogot sértené, ezért ítéltük úgy meg, hogy ehhez a 
fúzióhoz a Médiatanács nem járul hozzá.  

A Klubrádióval kapcsolatban valóban folynak még az eljárások, pontosabban a 95,3 
frekvencia ügyében és a 92,9 frekvencia ügyében sem zárultak még le az eljárások. A 
Médiatanács megítélése szerint azt az első bírósági ítéletetet, amely 2012. március 14-én született, 
és a 2011. december 20-án, a 95,3 frekvencia ügyében hozott médiatanácsi döntést – amely 
szerint nem a Klubrádió volt a győztese annak a frekvenciapályázatnak – támadta meg a 
rangsorban második helyen végzett Klubrádió. Ez a bírósági ítélet új eljárásra utasította a 
Médiatanácsot abban a tekintetben, hogy a felperes, azaz a Klubrádió kérelmére azt állapította 
meg, hogy a nyertes Autórádió Kft. pályázata alakilag nem volt megfelelő. Ebben a tekintetben a 
bíróság ítélete – számunkra legalábbis teljesen egyértelműen – azt tartalmazta, hogy a 
médiahatóságnak az új eljárás lefolytatása során figyelembe kell vennie azokat a szempontokat, 
amiket a bíróság meghatározott az alaki érvényesség körében. Ennek eleget téve hoztuk meg az új 
eljárásban az első határozatot, ami szerint valamennyi pályázó pályázata alakilag érvénytelen. Ezt 
külön végzésekbe foglaltuk minden egyes pályázó vonatkozásában. A Klubrádió a rá vonatkozó 
végzést szintén megtámadta bíróság előtt. A bíróság ezt a végzésünket csak abban a tekintetben 
vizsgálta, hogy ez eljárásjogilag megfelel-e a feltételeknek, avagy sem, és azt állapította meg, 
hogy nem felel meg, mert a Médiatanács ezt a döntését csak egy eljárást lezáró határozatban 
hozhatta volna meg. Nem minősítette, nem tért ki a bíróság a végzésben arra, hogy azok az alaki 
feltételek, amelyeket a bíróság első ítélete rögzített, megfelelően kerültek-e elbírálásra a 
Médiatanács határozatában, pusztán az eljárásjogi problémákra világított rá. Az ezt követően 
meghozott újabb médiatanácsi végzést, ami az eljárást lezáró egységes, minden pályázatra 
vonatkozó határozatot jelenti, és amiben a pályázat eredménytelenségét és minden pályázó alaki 
érvénytelenségét állapítottuk meg, szintén kizárólag a Klubrádió támadta meg a pályázók közül. 
Ebben az eljárásban is született már egy bírósági határozat, de ennek az írásos indoklását még 
nem kaptuk kézhez; ezt követően fogunk tudni érdemben dönteni erről, pontosabban arról, hogy 
milyen további lépéseket kell tennünk. Köszönöm. 

 
DR. KOLLARIK TAMÁS (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa): 

Köszönöm. Ha elnök úr megengedi, akkor visszavettük a szót. Még elhangzott egy kérdés a 
frekvenciapályáztatással kapcsolatosan, arra szeretnék röviden válaszolni, ha megengedik, illetve 
ha elnök úr megengedi, és a bizottsági tagok gondolják, akkor Andrássy főosztályvezető urat is 
idehívnám az előterjesztői székbe, mert esetleg részletesebb információkkal is tudja segíteni a 
bizottság munkáját. 

Összességében szeretném elmondani, hogy a 2011 októberében megalakult Médiatanács 
számos ügyet örökölt meg a jogelőd szervezettől, az ORTT-től, így például a 
frekvenciapályáztatással kapcsolatos kiírások egy jelentős részét is. 32 pályázati eljárást indított el 
az ORTT, amelyet a Médiatanácsnak kellett befejezni; 32 pályázati eljárást, amire 104 elbírálásra 
váró pályázat érkezett be. Ezeket a Médiatanács 2011 májusáig 31 esetben elbírálta, egy esetben 
áll még fenn jogvitás ügy ebben a kérdésben. Azt szeretném megjegyezni, hogy ezek mindegyike 
új frekvencia volt, tehát nem az a klasszikus 12 év után lejáró frekvenciapályáztatás. A 2011 során 
további 51 olyan pályáztatását kezdte meg a Médiatanács, amely a 2010-2011-ben lejáró 
frekvenciákra vonatkozott. Ebben a 2011. évben nyolc darab döntést hozott, és egy döntés van 
jelen pillanatban bíróság előtt: az előbb Auer úr által ismertetett Klubrádió esete.  
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DR. ANDRÁSSY GYÖRGY (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm a szót. 
A frekvenciapályáztatással kapcsolatban a helyi rádiók ügyében hadd mondjam el általánosságban 
a bevezetőben, hogy a Médiatanács maga a döntéshozó, a hivatal pedig a döntés-előkészítő szerv. 
A hivatali gyakorlat a Médiatanács működési ideje alatt nagyon következetes abban, hogy amikor 
egy-egy kérelem beérkezik vételkörzet-bővítésre, hálózatba kapcsolódásra vagy akár 
szerződésmódosításra, amely pályázatban vállalt arányszámokra, vállalásokra vonatkozik, akkor 
mindig elővesszük az eredeti pályázati résztvevőknek a pályamunkáit is, megvizsgáljuk azt, hogy 
bármilyen módon változtatna-e az az elbírált pályázatnak a sorrendjén, és ezt követően teszünk 
javaslatot. Rengeteg olyan kérelmünk van, amelyet pusztán azon az alapon el kell utasítanunk, 
hogy azok a százalékos vállalások, amelyeket kérelmeznek a médiaszolgáltatók, oly módon 
befolyásolnák az egykor kialakult sorrendet, hogy az a sorrend nyilvánvalóan megváltozna. Ha 
esetleg alelnök úr pontosan megnevezi, hogy mely ügyről van szó, akkor nagyon szívesen nyújtok 
további felvilágosítást is. 

 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Konkrétan meg tudom mondani, hogy a Lánchíd 

Rádió esetében azt hiszem, hogy három olyan helyi frekvenciapályázat volt – ha kapok tíz percet, 
komolyan megkeresem az interneten, hogy melyek voltak ezek –, amikor a Lánchíd Rádió 
konkrétan azzal nyert, hogy több helyi tartalmat vállalt, mint az egyéb pályázók, majd a Lánchíd 
Rádióval megkötött szerződésekből kivették a helyi tartalomszolgáltatást, és ugyanazt a 
tulajdonképpen egy országos műsorsávot sugározza azon a helyi frekvencián is. Azért kértem, 
hogy vegyük le ezt a napirendről, mivel nincsen plenáris ülésen, és ezért nem készültem erre, de 
több közleményt kiadtam ebben a témában, és meg tudom nézni, hogy melyek voltak ezek a helyi 
frekvenciapályázatok. 

 
DR. ANDRÁSSY GYÖRGY főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Köszönöm szépen. A médiatanácsi beszámolónak egyébként a 95. oldalán meg is található, hogy 
melyek ezek a frekvenciák. A Lánchíd Rádió Kft.-nek Budapest 100,3 megahertzen volt 
eredetileg médiaszolgáltatási jogosultsága, 2010 során számos pályázati ajánlatot nyújtott be –
 emlékeim szerint összesen tizenkettőt –, és ebből a beszámolók szerint összesen öt darab 
frekvencián nyert jogosultságot. E pályázati ajánlatok többsége hálózatba kapcsolódásra irányult.  

A törvény azt mondja, hogy hálózatba kapcsolódásnál ugyanazt a műsort adhatja, mint 
amely médiaszolgáltatásra a hálózatba kapcsolódna, jelen esetben a Budapest 100,3-mal, 
egyetlenegy feltétel van: legalább négy óra helyi saját műsort kell biztosítani. Az, hogy helyi saját 
műsor, nem feltétlenül jelenti azt, hogy helyi tartalmat kell, hogy adjon, de ottani saját műsort kell 
adnia. Emlékeim szerint minden esetben ezt a minimális négy órát vállalta a pályázó, és annak 
idején egy nagyon speciális pályázati kiírás született, mert Zalaegerszeg, illetőleg Keszthely 
tekintetében a pályázati kiírás megengedte azt, hogy valaki úgy pályázzon, hogy ezt a két 
frekvenciát egyszerre, kvázi vételkörzet-bővítésben nyerhesse el. A médiaszolgáltató, illetőleg a 
nyertes pályázó azzal a kéréssel fordult a Médiatanácshoz, hogy ezen öt frekvencia tekintetében 
engedélyezze a vételkörzet-bővítést, tehát azt, hogy ezentúl ne húsz, hanem huszonnégy órában 
szólhasson az a műsor, ami Budapestről érkezik. Ugyanakkor a kérelmében megjelölte azt is, 
hogy azon vállalásokat, amiket a négy óra tekintetében tett, továbbra is minden esetben fenntartja, 
és meg lehet nézni a jelenlegi egyetlenegy szerződésében – hiszen egyetlenegy jogosultsággá 
alakult az összes –, hogy továbbra is benne szerepelnek azok, hogy köteles beszámolni 
Balatonfüred, Keszthely, Zalaegerszeg, Székesfehérvár tekintetében az ottani helyi hírekről.  

 
DR. KOLLARIK TAMÁS (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa): Ha 

elnök úr megengedi, emlékeimben kutatva még két témára emlékszünk, amire – ha jól tudom –
 nem adtunk választ: az egyik a zenei kvóták kérdése, a másik meg a bűnügyi kvóták kérdése. A 
zenei kvótákkal kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy a médiaszolgáltatók próbálják követni a 
törvényi előírásokat. A kereskedelmi médiaszolgáltatóknál 35 százalék, a közösséginél 
50 százalék a kvóta. Mi ezt egyébként folyamatosan figyeljük a monitoring osztályunkkal 
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együttműködve. Nyilván szükségszerű a szakmai szervezetekkel, jelen esetben a 
médiaszolgáltatókkal, illetve a már említett HEROE-vel együttműködni. Velük egyébként 
közösen kidolgozva 2012 decemberében minden bizonnyal rendelkezésükre tudunk bocsánati egy 
olyan szoftvert, ami egyrészt a zenei kvóták teljesülését és a beszámolási, adatszolgáltatási 
kötelezettségüket is segíti. Egyértelműen látható, a beszámolóban benne van, illetve a 
Médiatanács honlapján is olvasható, hogy ebben is jelentős előrelépés van, aminek nyilván a 
magyar zenésztársadalom is örül. Egyébként folytattunk velük is, a különböző szakmai 
szervezetekkel is sajtónyilvános megbeszéléseket, ahol mindenki üdvözölte az új médiatörvény 
vonatkozó előírásait, valamint a Médiatanács ez ügyben is nyitott hozzáállását. 

A bűnügyi hírek esetében szeretném elmondani, hogy azt a bizonyos 20 százalékos kvótát 
éves szinten kell teljesíteni a médiaszolgáltatóknak, de mi havi szinten – köznyilvánosan, a 
honlapon keresztül – adatot szolgáltatunk a médiaszolgáltatók számára, abból a célból is 
egyébként, hogy a törvény előírásait könnyebben be tudják tartani, és ne az év végén 
szembesüljenek a kvótatúllépéssel vagy -átlépéssel. Köszönöm szépen. Én ennyire emlékszem, de 
válaszolunk a további kérdésekre is. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, bizottsági önálló indítvány benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem, hogy ki az, aki a 
beszámolót általános vitára alkalmasnak tartja. (Szavazás.) Tizenkettő. Ki nem tartja 
alkalmasnak? (Szavazás.) Öten nem tartják alkalmasnak, a bizottság tehát annak tartotta.  

Most pedig a szokásos bizottsági önálló indítvány benyújtásáról döntünk. Kérdezem, hogy 
kik azok, akik támogatják ennek az indítványnak a benyújtását. (Szavazás.) Tizenkettő. Kik nem 
támogatják? (Szavazás.) Öt. A bizottság tehát döntött a benyújtásról. Köszönöm szépen a 
megjelenést. (Novák Előd: Előadó!) Előadó tekintetében ugyanazt javasolnám, mint az előbb, 
hogy amennyiben a plenáris ülésen történő tárgyalás során mutatkozik igény, akkor természetesen 
lesz lehetőség előadó állítására. Természetesen dönthetünk most is, nekem az ellen sincs 
kifogásom, csak arra szeretnék tekintettel lenni, hogy nem tudjuk, hogy pontosan melyik plenáris 
ülésen kerül ez sorra. Amennyiben elfogadható, akkor amint ezt megismerjük, közösen 
kialakítjuk, hogy kik lehetnek a kisebbségi, illetve a többségi véleménynek az előadói. Köszönöm 
szépen. 

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8635. szám) 

Soron következik az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes 
törvények módosításáról szóló, T/8635. számú törvényjavaslat. Tájékoztatom a bizottságot, hogy 
magam is előterjesztőként csatlakoztam a javaslathoz, ezért az előterjesztés megfogalmazása 
érdekében kérem, hogy alelnök úr vezesse az ülést, és egyben szót is kérnék előterjesztőként. 

 
(Az elnöklést Karácsony Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót elnök úrnak mint előterjesztőnek. 

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. Tisztelt 
Bizottság! Néhány szóval szeretném az előterjesztést indokolni, illetve kiegészíteni az abban 
megfogalmazottakat. Első körben a módosításnak Eht.-val kapcsolatos szükségességét 
indokolnám, aminek elsősorban fogyasztóvédelmi szempontokat erősítő szerepe van, illetve ezt 
szánjuk ennek a módosításnak. Egyértelműen az előfizetők és a fogyasztók javát szolgálja és ezt 
célozza a benyújtott törvénymódosítás. Egyértelművé teszi elsősorban az egyoldalú 
szerződésmódosítás eseteit, és pontosítja az ezzel kapcsolatos kérdéseket, pont annak érdekében, 
hogy az előfizetők nagyobb védelmet kaphassanak ezen a területen is, mint ahogy ez történt 
egyébként más, hasonló szolgáltatások vonatkozásában. A szerződésmódosítás és a felmondás 



- 20 - 

egyéb részletszabályainak a pontosítása is megtörténik, és rögzíti a kétoldalú 
szerződésmódosításra vonatkozó eljárási rendet is, azzal, hogy bizonyos, esetleg később felmerülő 
díjak vonatkozásában annak átterhelésére a fogyasztók vonatkozásában nem lesz lehetőség. 

A Dtv.-módosítás vonatkozásában is szólnék néhány szót. Elsősorban tudjuk, hogy a 
digitális átállás lakossági szempontból érzékeny kérdés, és abban egyetértek a korábbi napirendi 
pontoknál e tekintetben hozzászólókkal, hogy nagyon fontos állami feladat, hiszen tudni kell, 
hogy még ma is mintegy 572-573 ezer háztartás kizárólag a hagyományos analóg módon jut 
ehhez a – nyugodtan mondhatjuk – bizonyos értelemben alapszolgáltatáshoz. Nem mindegy tehát, 
hogy az áttérés milyen módon és hogyan érinti ezeket a háztartásokat, főleg miután a tapasztalat 
az, hogy elsősorban a szociálisan leginkább rászorultak köre az, akit ez a kérdés alapvetően 
érinteni fog. Nem mindegy, hogy nekik kell-e, és ha igen, milyen mértékű áldozatot vállalni az 
áttérés folyamatában, és ki és milyen módon nyújt segítséget.  

Erre vonatkozik a most benyújtott jogszabályi tervezet, hiszen szerintünk egy komoly 
állami szerepvállalást igényel az átállás. Ennek jogi kereteit határozza meg ez a mostani 
módosítás, ami a parlament elé kerül, és én bízom benne, hogy a parlament támogatását el is fogja 
nyerni, azzal, hogy amennyiben elnyeri, akkor ennek az eljárási kereteit is rögzíteni kell. Hogy 
melyik hatóságnak milyen részfeladatai vannak annak érdekében, hogy ezt a célt el tudjuk érni, 
természetesen ezekre a technikai kérdésekre is kitér ez a megfogalmazott javaslat. Kérem a 
bizottságot, hogy tárgyalja azt meg, és egyébként általános vitára tartsa alkalmasnak. Tekintettel 
arra, hogy ha minden igaz, a gazdasági bizottság is most kezdi tárgyalni ezt az előterjesztést, majd 
azzal a feltétellel bocsátom ezt szavazásra, hogy amennyiben meg is állapítjuk az általános vitára 
való alkalmasságot, kijelölt bizottságként a tárgysorozatba-vételről alapesetben a gazdasági 
bizottságnak kell döntenie, tehát amennyiben az a döntés pozitív, akkor lép életbe a mi esetleges 
általános vitára való alkalmasságról való döntésünk is. Előterjesztőként kíván hozzászólni a 
képviselő asszony, engem kiegészítve. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Menczer Erzsébetnek. 

Menczer Erzsébet (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Két 
gondolattal szeretném kiegészíteni mindazt, amit elnök úr elmondott, hogy mennyire igaz az 
állítás, hogy a fogyasztók védelmét szolgálja. Az elektronikus hírközlési törvény módosítása 
többek között azt támasztja alá, hogy a törvénymódosítás egyértelműen tiltani fogja a sárga csekk 
utáni díj felszámolását a szolgáltatók tekintetében. A digitális törvény módosítása pedig – elnök úr 
kitért rá – egyértelművé teszi, hogy az állam komoly szerepet fog vállalni abban, hogy egyetlen 
háztartás se maradjon televíziócsatorna nélkül. Ezért abban az 572 ezer háztartásban, ahol jelen 
pillanatban csak analóg készüléken tudják fogni az adásokat, ott a törvény kitér erre, az NMHH, 
szerződést kötve a KSH-val, egy komoly felmérést készít arról, hogy mely háztartások azok, 
amelyeknek nincs biztosítva a pénzügyi helyzetük miatt egy másik televíziókészülék vásárlása, 
ezért az állam set top boxot, egy úgynevezett dekódert fog kihelyezni. Ez ingyen és bérmentve 
történik meg. Ehhez szükséges a KSH bevonása, hiszen komoly adatvédelmi szabályoknak kell 
megfelelni, illetve a 2013. január 1-jén létrejövő járási hivatalok is segíteni fognak ennek a körnek 
a felmérésében, hogy aztán utána az állam ingyenesen kihelyezhesse majd oda ezeket a set top 
boxokat. Ezzel szerettem volna még kiegészíteni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadnám a levezetést elnök úrnak.  
 

(Az elnöklést dr. Cser-Palkovics András, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom államtitkár úrnak a lehetőséget, hogy ismertesse a 

tárcaálláspontot, amennyiben ezt ki tudta alakítani a tárca. 
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VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A tárca támogatja az előterjesztést. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák képviselő úr jelezte hozzászólási szándékát. 

Képviselő úré a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm. Egy kicsit szókimondóbb leszek. Erre a törvényre 
megítélésem szerint leginkább azért van szükség, mert az NMHH saját hibái miatt nem jött létre 
az állami mobilszolgáltató, és most az egész pályázati eljárást újra le kell folytatni. Ha jól 
futottam át a javaslatban foglaltakat, gyakorlatilag egyrészt az ott felmerült eljárásjogi 
pontosításokat tartalmazza, illetve – mondjuk ki – hogy minél egyszerűbben nyerhesse meg az 
állam a saját maga által kiírt pályázatot. Én magam egyébként, és a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom is, támogatjuk az állami mobilszolgáltatót, bár félünk, hogy ismét csak az oligarchák 
meggazdagodása lesz a vezérelv. Jó eséllyel a Simicska-holdingba fog ez is sodródni, mint ahogy 
az állami földek, és még sorolhatnánk, pedig nagyon indokolt volna egy olyan állami 
mobilszolgáltató, ami az eddigiekkel szemben a profittal szemben fontos szempontként tekintetné 
azt is, hogy olyan területeken is fejlessze például főleg a széles sávú mobil internet elérését, ahol 
ez gazdaságilag esetleg nem kifizetődő. Nagyon sok olyan, nemcsak hogy tanyavidék, de vidéki 
települések is vannak ugyanis, ahol nem lehet gyakorlatilag hozzáférni, vagy adott esetben a 
települések egy részében széles sávú mobil internethez. Indokolt lenne tehát, hogy a profittal 
szemben ez is kiemelt szempontot jelentsen egy állami mobilszolgáltatónál.  

Viszont maga a javaslat meglehetősen összecsapott. Elég, ha csak megnézik mondjuk a 
10. oldal alját, a törvényjavaslat 35. §-át, amely módosítja a digitális átállásról szóló törvényt, 
csak az nem derül ki, hogy hányadik szakaszát, mert elfelejtették megjelölni, hogy hányadik 
paragrafusát módosítja. Csak azt mondja, hogy ennek a törvénynek – nem tudjuk, hányadik –
 paragrafusa a következő új, (8)-(11) bekezdésekkel egészül ki, ez jelenik meg, de hogy hányadik 
paragrafus, azt elfelejtették beleírni. Azt gondolom tehát, hogy jó néhány ehhez hasonló 
pongyolaság jellemzi ezt a javaslatot, még így hirtelen átnézésre is, ami miatt ezt orvosolni kell, 
de mivel a fő irányt, mind a digitális átállást – ahogy már az első napirendi pontnál is 
szorgalmaztam – természetesen támogatjuk, jobban is, mint a kormánypártok, és mivel az állami 
mobilszolgáltató létrejöttét is szeretnénk, ezért összességében támogatni tudjuk ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván még hozzászólni. Alelnök úrnak 

adom meg a szót. 
 
KARÁCSONY GERGELY (LMP): Valóban van ebben a törvényjavaslatban 

mézesmadzag, de azt gondolom, nem ez a lényeg, hanem az, amit Novák képviselőtársam is 
elmondott. Arról szerintem ebben a bizottságban talán nem kár vitát nyitnunk, hogy támogatjuk 
vagy nem támogatjuk az állami mobilszolgáltató kialakítását. Nem tudom, Novák Előd 
képviselőtársam tisztában van-e azzal, hogy pontosan mekkora beruházást jelent ez a magyar 
adófizetők pénzéből; éppen ezért az LMP nem támogatja ezt a javaslatot. Azt gondolom, hogy az 
államnak az a dolga, hogy úgy szabályozza a piacot, hogy ne legyen abban annyi tartalék, hogy 
ott állami szolgáltatásként meg tudjon élni egy mobilszolgáltató. 

De az elsődleges vitának nem ez a tárgya. Azt gondolom, hogy azt, hogy van egy bírósági 
eljárás, amiben a kormány alulmaradt azért, mert bizonyos nemzetközi szerződéseknek nem 
megfelelő módon nyújtotta be a saját frekvenciapályázatát, azzal orvosolni, hogy akkor felülírjuk 
a törvényt, és a Kúriához kerül a jogorvoslat lehetősége, erre a magyar jogrendben én úgy tudom, 
hogy egyetlenegy példa van, amikor a Kúria az egyetlen igazságszolgáltatási út, tehát hogy egy 
egyfokú eljárás van, ez pedig a választási ügyekkel kapcsolatos, tehát kifejezetten nem 
közigazgatási ügyek esetében. Ráadásul, amennyire én jól tudom, itt európai uniós irányelvekkel 
ütközik az, hogy belföldi roamingot piacelemzés nélkül tegyenek lehetővé. Ezen bukott el az első 
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frekvenciapályázat a bíróságon. Hogy most azt szeretnék, hogy egy másik bíró tárgyalja meg 
ugyanezt az ügyet, és ehhez módosítanak egy törvényt, azt gondolom, hogy ilyen típusú 
kreativitást a jogállamiság kijátszásában eddig nem tapasztaltunk a kormányoldalról, pedig azt 
gondolom, hogy volt már néhány érdekes fordulat. Éppen ezért, miközben például a 
fogyasztóvédelmi szabályok szigorítása vagy a digitális átállás esetében nincs komoly vitánk a 
javaslattal, számunkra a javaslatnak ez a része semmiképpen nem támogatható. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólási szándékot nem látok. Kérem, hogy alelnök úr 

adja meg nekem a lehetőséget egy válaszadásra. 
 

(Az elnöklést Karácsony Gergely, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót elnök úrnak mint előterjesztőnek. 

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) reflexiói 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen. 
Szeretnék néhány dologra reagálni. Egyrészt a Novák képviselő úr által jegyzett hiba valós hiba. 
Természetesen ennek módosítására szükség lesz ahhoz, hogy az általános vitát követően a 
részletes vitában ezt a javaslatot egy véglegesen is elfogadásra alkalmas javaslattá formáljuk. 
Köszönöm szépen a figyelemfelhívást. 

A másik kérdés vonatkozásában azt gondolom, hogy semelyik ellenzéki hozzászóló 
érdemben sem az Eht., sem a Dtv. módosításának a fogyasztókra való hatását, illetve a 
szerződésekre vonatkozó pozitív hatását, a szerződésmódosításra vonatkozó jogi szabályok 
pontosítását nem vitatták, így abban úgy érzem, hogy konszenzus van, hogy erre szükség van, és 
ebben a tekintetben előre kell lépni, és ezt az előrelépést ez a javaslat biztosítja. 

Abban a tekintetben, hogy a Kúriához kerül át a jogorvoslati kérelem elbírálása, felhívnám 
azért a képviselőtársaim figyelmét, hogy a frekvenciarészek olyan kiemelt társadalmi és pénzügyi 
értékeket képviselnek, amelyek azt gondolom, hogy indokolják ezeknek az ügyeknek az 
elkülönített kezelését, hiszen itt több tízmilliárd forintot meghaladó értékekről beszélünk csak a 
használati jogok vonatkozásában is. Az, hogy ez speciális szakértelmet, tudást és eljárásrendet 
von maga után, azt gondolom, hogy nem az a természetes, hogy ez megtörténik, hanem inkább 
talán az a kérdés, hogy miért nem így volt ez eredendően, tehát ezt tartalmazza a javaslat, és nem 
egyébként vélt szándékokat. Ez a valós szándék, amit elmondtam, és egyébként az előterjesztők 
egyértelműen úgy gondolják, hogy ebben a tekintetben is előrelépést jelent ez a javaslat. 
Köszönöm szépen. Visszaadom alelnök úrnak a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a levezetést elnök úrnak. 
 

(Az elnöklést dr. Cser-Palkovics András, a bizottság elnöke veszi vissza.) 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki a javaslatot – azzal a 
feltétellel, amit az elején mondtam a gazdasági bizottságra vonatkozóan – általános vitára 
alkalmasnak tartja. (Szavazás.) Tizennégy. Kik nem tartják általános vitára alkalmasnak? 
(Szavazás.) Három. Köszönöm szépen. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartotta. 
Kiss Attila képviselő úr lesz a többségi álláspont előadója. Kérdezem, hogy kisebbségi álláspont 
tekintetében van-e szándék. (Nincs jelentkező.) Nincsen szándék. Amennyiben ilyen van, kérem, 
hogy azt képviselőtársaim jelezzék! 
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Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pontra térnénk rá. Kérdezem, hogy van-e az „egyebek” napirendi 
pont keretében hozzászólási szándék. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet. Ezennel tehát a 
bizottság a napirend végéhez ért, berekesztem a bizottsági ülést, és még egyszer elnézést kérek, 
hogy az 1. napirendi pont tárgyalását egy héttel halasztanunk kellett. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 59 perc)  

 

Karácsony Gergely 
a bizottság alelnöke 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


