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J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának 
2012. október 24-én, szerdán, 14 órakor  

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. 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)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

2. Egyebek  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), a bizottság elnöke 

Pálffy István (KDNP), a bizottság alelnöke  
Gulyás Dénes (Fidesz) 
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) 
Dr. Kupper András (Fidesz) 
Menczer Erzsébet (Fidesz) 
Németh Zoltán (Fidesz) 
Novák Előd (Jobbik) 
Vitányi Iván (független) 

Helyettesítési megbízást adott 

Gyutai Csaba (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz) 
Kiss Attila (Fidesz) Németh Zoltánnak (Fidesz) 
Lukács László (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz) 
Szabó Csaba (Fidesz) dr. Kupper Andrásnak (Fidesz) 
Karvalics Ottó (KDNP) Gulyás Dénesnek (Fidesz) 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent képviselőit és 
minden meghívottunkat.  

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz kapcsolódóan van-e kérdés, 
észrevétel? (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, kérdezem, ki az, aki elfogadja a napirendi 
javaslatot. (Szavazás.) A bizottság egyhangú döntéssel elfogadta. 

Az elektronikus hírközléssel és a digitális átállással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló T/8635. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító javaslat 
benyújtásáról) 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, köszöntök mindenkit, aki ehhez a 
napirendi ponthoz, illetve ennek megtárgyalásához érkezett, köszöntöm helyettes államtitkár 
urat a napirendi pont megtárgyalásánál.  

Két bizottsági módosító javaslat benyújtására teszek javaslatot. Az első javaslat, 
aminek a megtárgyalását kérem a bizottságtól, az a változat, ami az Eht. 55. §-ához, illetve a 
törvényjavaslat 7. §-ához kapcsolódóan került kiosztásra.  

Kérdezem államtitkár urat, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud-e ezzel 
kapcsolatban mondani.  

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

Tárcaálláspontot képviselek ennél.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy mi az álláspont.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Előterjesztőként Menczer Erzsébet képviselő asszonyt 

kérdezem.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom én is.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimtól, hogy van-e kérdés, 

észrevétel. (Jelzésre.) Novák Előd képviselő úrnak adom meg a szót.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Annyit szeretnék kérni, hogy ilyen 

esetekben, amikor lehet is látni, hogy egy ilyen napirenddel lesz ülésünk, hogy a bizottság 
nyújt be valamilyen módosító javaslatot, akkor ezt kaphassuk meg írásban előre. Mert itt 
kiosztva egy-két percünk van rá, hogy elolvassuk, ráadásul ebben még azért utalások is 
vannak akár a hatálybaléptetés, akár a kétharmadossá minősítés utalásai, tehát azért itt még 
össze szeretnénk vetni – adott esetben mind a szakértőink, mind mi magunk is – esetleg az 
eredeti törvényszöveggel. Tehát más alkalommal, ha lehet ezt előre tudni, akkor kérném 
írásban, e-mailben megküldeni.  

Köszönöm. 
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ELNÖK: Képviselő úr, természetesen ezt abban az esetben tudom vállalni, ha olyan 
időben készülnek el, amikor ennek van értelme. Amennyiben ez így lesz, akkor a jövőben így 
fog történni. Ha ez így elfogadható, így tudom kiegészíteni.  

Kérdezem, van-e más kérdés, észrevétel a javaslathoz. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, 
kérdezem a bizottságot, hogy ezt a bizottsági módosító javaslatot benyújtsuk-e. Ki támogatja 
a benyújtást? (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett 
a bizottság ennek a módosító javaslatnak a benyújtásáról döntött.  

Egy másik bizottsági módosító javaslat szintén az Eht.-t érinti, a törvényjavaslat 2. §-
át, illetve a 44. § (6) bekezdését és az ehhez kapcsolódó rendelkezéseket. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. Képviselő asszony! 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány, illetve a tárca álláspontját államtitkár úrtól.  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspontot képviselek, és támogatom.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Nem 

látok ilyet. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) 12 igen 
szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett a bizottság a javaslat 
benyújtásáról döntött.  

Ezt a napirendi pontot bezárom. 

Egyebek 

Kérdezem, hogy az egyebek napirendi pont keretében van-e kérdés, észrevétel. (Nincs 
jelzés.)  

Nem látok ilyet, így ezt a napirendi pontot és a bizottság ülését bezárom, köszönöm 
szépen. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 4 perc) 

 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


