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Napirendi javaslat  
 

1. A polgári törvénykönyvről szóló törvényjavaslat (T/7971. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése 

érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9236. szám)   

(Általános vita)  

 

3. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről 

szóló törvényjavaslat (T/9182. szám)  

(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa)  

(Általános vita)  

 

4. A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez 

kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/9246. szám)  

(Általános vita)  

 

5. 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)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Kiss Attila (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Karvalics Ottó (KDNP)   
Dr. Hiller István (MSZP)  
Mandur László (MSZP)  
Novák Előd (Jobbik)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
Dr. Vitányi Iván (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dr. Kupper András (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Czepek Gábor osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) 
Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma)  
Baross Gyula igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Nagy Attila vezérigazgató-helyettes (Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap)  
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium)  
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait! Kérdezem, hogy a kiküldött 
napirendi javaslat új változatával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. (Novák Előd: Mi az 
új javaslat?) Úgy értve új változat, hogy a mai napon került kiküldésre: a Btk. kerül be 
4. napirendi pontként. Van néhány olyan kérdés, ami miatt úgy gondoltuk, hogy ez a 
kulturális bizottság ülésére is tartozó kérdéseket is felvet, és inkább tárgyaljuk meg általános 
vita vonatkozásában itt a bizottsági ülésen is.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): (Felmutatva a törvényjavaslatot:) Ezzel nem riogatnak most 

minket, ugye?  
 
ELNÖK: Nem látom innen a címét, de valószínűleg azt tartja a képviselő úr a kezében.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ez a Btk. Arról beszélünk? 
 
ELNÖK: Az lesz az, arról beszélünk. A napirendi javaslattal kapcsolatban további 

kérdést nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a napirendi javaslatot. (Szavazás.) 
Tizenkettő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. A napirendi javaslatot a bizottság elfogadta. 

A polgári törvénykönyvr ől szóló törvényjavaslat (T/7971. szám) 

Vita és szavazás 

Soron következik a polgári törvénykönyvről szóló, T/7971. számú törvényjavaslat, a 
bizottsági feladatkörbe tartozó módosító indítványok tárgyalására kerül sor. Azokról a 
módosító indítványokról, amelyek a mi álláspontunk szerint a bizottság hatáskörébe 
tartoznak, egy kivonatot képviselőtársaim meg is találhatnak, de természetesen amennyiben 
lesz egyéb indítványra is javaslat, akkor arra is ki tud a bizottság térni. Először a 45. számú 
javaslatot fogjuk tárgyalni. Azt kérném, hogy aki ehhez a bizottsági napirendi javaslathoz 
érkezett az előterjesztők részéről, ha van ilyen, az foglaljon helyet az előterjesztői oldalon. 
(Megtörténik. – Pörzse Sándor az ülésterembe érkezik.) Köszönöm szépen. 

Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál! A 45. számú javaslattal kezdenénk, amely 
Szabó Timea és Schiffer András képviselők javaslata. Kérdezem, hogy előterjesztői, tárca- 
vagy kormányálláspontot ismertet-e, és kérdezem, hogy mi az álláspont. 

 
CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Czepek Gábor vagyok, a KIM magánjogi főosztályának vezetője. Egyelőre 
tárcaálláspontot tudunk mondani, a kormánydöntés a későbbiekben születik meg, a tárca 
álláspontja pedig az, hogy nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Nincs jelentkező.) Senki nem támogatja, így értelemszerűen az egyharmadot sem 
kapta meg. 

A 46. számú javaslat Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselők 
javaslata. Kérdezem a tárcaálláspontot. 

 
CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Kettő. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
A 47. számú javaslat Szabó Timea és Schiffer András képviselők javaslata. Kérdezem 

a tárca álláspontját. 
 
CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

javaslatot. (Nincs jelentkező.) Senki nem támogatja, így értelemszerűen az egyharmadot sem 
kapta meg. 

A 48. számú javaslat Gaudi-Nagy Tamás, Gyüre Csaba és Staudt Gábor képviselők 
javaslata. Kérdezem a tárca álláspontját. (Dr. Hiller István az ülésterembe érkezik.) 

 
CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja a módosító 

indítványt. (Szavazás.) Kettő. A bizottság nem támogatta, az egyharmadot nem kapta meg. 
Az 53. számú javaslat Barát Zsolt, Sneider Tamás és Vágó Sebestyén képviselők 

javaslata.  
 
CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem jelez senki. Kérdezem, hogy ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) Kettő. A bizottság nem támogatta, így értelemszerűen az 
egyharmadot nem kapta meg. 

Az 54. számú javaslat Papcsák Ferenc képviselő úr javaslata, összefüggésben a 
táblázatban is foglalt módosító indítványokkal. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot nem látok. Kérdezem, hogy ki támogatja az 

54. számú javaslatot annak összefüggéseivel együtt. (Szavazás.) Tizenkettő. Kik nem 
támogatják? (Nincs jelentkező.) Kik tartózkodtak? (Szavazás.) Kettő. A bizottság az 
összefüggésekkel együtt a módosító indítványt elfogadta. 

Az 55. számú javaslat szintén Papcsák képviselő úr javaslata amelynek összefüggéseit 
képviselőtársaim a táblázatból olvashatják. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
CZEPEK GÁBOR (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Hozzászólási szándékot képviselőtársaim közül senki nem jelzett. Kérdezem, 

hogy ki támogatja az 55. számú javaslatot annak összefüggéseivel együtt. (Szavazás.) 
Tizenkettő. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kettő. Van-e, aki nemmel szavaz? (Nincs jelentkező.) 
A bizottság a módosító indítványt összefüggéseivel együtt támogatja.  

Osztályvezető úr, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e olyan módosító 
indítvány, amit még szeretne képviselőtársaim közül bárki, ha megtárgyalna a bizottság. 
(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy köszönöm szépen, ezt a napirendi pontot lezárom. 
Köszönjük szépen osztályvezető úrnak a megjelenést. (Czepek Gábor: Köszönöm szépen.) 
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A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 
szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb kulturális tárgyú törvények 
módosításáról (T/9236. szám) 

ELNÖK: Soron következik a T/9236. számon a Magyar Művészeti Akadémia 
kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról, 
valamint egyéb kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános 
vitájának lebonyolítása. Államtitkár asszonyt köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál, és 
meg is adom számára a szót. 

Hammerstein Judit (EMMI) szóbeli kiegészítése 

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is nagy tisztelettel 
köszöntöm a bizottság minden jelen lévő tagját! Igyekszem rövid lenni, és néhány általános 
szempontra felhívni a figyelmet, leginkább arra, hogy mi volt a célja ezzel az előterjesztéssel 
a kormányzatnak, illetőleg az előterjesztés néhány lényegi pontját szeretném az önök számára 
kiemelni. 

Az előterjesztő célja alapvetően az, hogy az országos közfeladatokat ellátó, újonnan 
alakult köztestület hatékonyabb működését biztosítsuk, illetőleg ehhez a megfelelő 
feltételeket garantálni tudjuk. Szükségessé vált a kultúráért felelős tárca és a Magyar 
Művészeti Akadémia együttműködési kereteinek rögzítése és szabályozása annak érdekében, 
hogy az együttműködés az akadémia, illetőleg a kultúráért felelős tárca között megerősödjék. 
Kiemelt kormányzati cél az is, hogy a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökét jogszabályi alapon megillető jogosítványokat élvezzen. Az 
előterjesztés ezenfelül javaslatokat fogalmaz meg a köztestület működési kereteinek 
racionalizálására annak érdekében, hogy a köztestület kultúrstratégiai szerepe 
megerősödhessék, illetőleg azt a missziót, küldetést teljesíteni tudja, amelynek céljából a 
köztestület felállítására sor került. Ennyit szerettem volna általánosságban elmondani a 
kormányzati célokról az előterjesztéssel kapcsolatban, és ha megengedik, akkor csak néhány 
elemet szeretnék kiemelni a fentiek fényében. 

A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében 
kerül sor a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi 
törvény módosítására, amelynek lényege az, hogy a Magyar Tudományos Akadémiára 
irányadó szabályozások kiterjesztése megvalósulhasson a Magyar Művészeti Akadémia 
irányában is, így ennek megfelelően a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 2013. január 1-
jétől részt vesz az Országgyűlés Szent Korona Testületének munkájában. Hasonló célt szolgál 
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvény módosítása, amely lehetőséget 
biztosít a Magyar Művészeti Akadémia számára arra, hogy tagot delegáljon az 
Érdekegyeztető Tanácsba. Ez nem jelenti egyébként a létszám növekedését, tekintettel arra, 
hogy a megyei önkormányzatok intézményfenntartó szerepe ez év január 1-jétől megszűnt, és 
ezáltal gyakorlatilag az ő képviselőjük részvétele a tanács munkájában okafogyottá vált. 

Szükségessé vált a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény módosítása is 
egyfelől a tagok maximális létszámának 50 fővel történő megemelése érdekében. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jelen pillanatban 200 fővel rendelkező testület létszáma 
250 főre emelkedik. Hasonló törekvés az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia tagjai 
művészeti életjáradékban részesüljenek a törvény alapján. A köztestület rendes tagjai 
művészeti teljesítményét és köztestületi munkáját havi tiszteletdíj folyósításával ismeri el a 
törvény, ami egyébként 110 ezer forint plusz járulékos juttatást jelentene. Egyébként 
ugyanúgy tiszteletdíjban részesülnek a levelező tagok is: ők gyakorlatilag a rendes tagok 
számára biztosított összeg kétharmadát kapnák meg. Természetesen ez a juttatás is járulék- és 
adóköteles, ugyanúgy, mint egyébként a Magyar Tudományos Akadémia tagsága esetében. 
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További javaslat, hogy a Magyar Művészeti Akadémia öttagú felügyelőtestületébe 
ettől kezdődően a kormány által mindössze egy tag kijelölése történik meg, mivel a kormány 
úgy látja, hogy gyakorlatilag egyetlen delegált tag útján is megfelelő módon tudja 
érvényesíteni az elképzeléseit. A Magyar Művészeti Akadémia elnökének és főtitkárának a 
köztestülettel fennálló jogviszonyáról a törvénytervezet úgy rendelkezik, hogy itt is 
gyakorlatilag a Magyar Tudományos Akadémiával kapcsolatos analógiát alkalmazza, tehát a 
javaslat értelmében a Magyar Művészeti Akadémia elnökét hasonló mértékű díjazás illeti 
meg, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, és ugyanez vonatkozik az akadémia 
főtitkárára is.  

Nagyjából ezeket a pontokat szerettem volna kiemelni. Azt gondoljuk, hogy ezek a 
javaslatok valóban azt a célt szolgálják, hogy a Magyar Művészeti Akadémia a már említett 
küldetését érdemben teljesíteni tudja, és a kultúráért felelős tárca és a köztestület közötti 
együttműködés területei valóban szabályozott formát öltsenek. Itt szeretném hangsúlyozni, 
hogy természetesen ennek érdekében nemcsak törvények módosítása vált szükségessé, hanem 
értelemszerűen bizonyos kormányrendeletek, illetőleg miniszteri rendeletek módosítására is 
sor kerül majd. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Szeretném kérni a bizottság tisztelt 
tagjait, hogy az elmondottak alapján támogassák a kormány előterjesztését. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Megnyitom az általános vitát. 

Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. Miniszter úré a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, arra kérek felhatalmazást, hogy először 
kérdezhessek, és a választól függően folytathassam a véleményemet. (Jelzésre:) Államtitkár 
asszony, azt szeretném megkérdezni, hogy e törvényjavaslat következményeként igaz-e, hogy 
Magyarország kormánya átadja a Műcsarnok és a Pesti Vigadó tulajdonjogát az előbb említett 
Magyar Művészeti Akadémiának.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt megadnám a szót válaszadásra államtitkár asszonynak, 

kérdezem – ha már ezt a kétosztatú vitát csináljuk –, hogy van-e még kérdés. (Nincs 
jelentkező.) Kérdést nem látok. Államtitkár asszonyé a szó. 

 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Emberi 

Erőforrások Minisztériuma): Az előterjesztés erről nem rendelkezik. 
 
ELNÖK: Miniszter úré a szó. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy a törvényjavaslat 

következményeként – bármely összefüggésben, bármely jogszabály módosításával – e 
törvényjavaslat alapján van-e olyan terve a kormánynak, hogy teljes állami tulajdonból 
köztestületi tulajdonba átadja a Magyar Művészeti Akadémiának a Műcsarnokot és a Pesti 
Vigadót.  

 
ELNÖK: Államtitkár asszonyé a szó válaszadásra. 
 
HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Emberi 

Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a pontosító kérdést. Való igaz, hogy az 
előterjesztés erről nem rendelkezik, a kormány célja viszont a miniszter úr által feltett kérdés 
kapcsán egyértelmű: igen, van ilyen terve a kormánynak. Köszönöm. 
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ELNÖK: Miniszter úré a szó. 
 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Köszönöm. Tiszta és világos válasz volt. Nem 

megítélve a Magyar Művészeti Akadémiához tartozó bármely művész tevékenységét és a 
Magyar Művészeti Akadémia művészeti tevékenységét mondom el a véleményemet. Én ezt 
egy rossz és ostoba döntésnek tartom; ostoba döntésnek, mert egy köztestület megerősítését 
jelképesen és valójában is a kortárs magyar művészet meghatározó, sőt kiemelkedő kulturális 
intézményének átadásával lehet megtenni. A Műcsarnok tulajdonjogának átruházása 
bárkinek – nem egyszerűen a Magyar Művészeti Akadémiának, bárkinek – elhibázott döntés; 
egy olyan döntés, amelyet egy döntései következményeit már be nem látó kormány hoz. A 
tulajdonjog átruházása – miközben ismerem a köztestületek jogosítványait és a különböző 
jogszabályokban meglévő lehetőségeiket – megnyithat egy olyan sort, ami a magyar kulturális 
életben és nem csak a kulturális életben teljesen rossz irányba visz. Ha köztestületet hoznak 
létre majd akár tiszteletreméltó teljesítménnyel rendelkező operaénekesek, akkor az 
Operaházat át fogja adni valamelyik kormány ennek a köztestületnek? Ha 
művészettörténészek és a múlt művészetét jól ismerő emberek valamelyik kormány idején 
köztestületté nyilváníttatnak, akkor a tér másik oldalát, a Szépművészeti Múzeumot meg 
fogják kapni? Hogyan van ez? Azt gondolom, hogy a magyar művészeti életet általában és 
mivel mi itt kulturális döntéshozók vagyunk, a kultúrában általában mozgó embereket 
felháborító döntésről van szó. Lehet olyan döntést hozni, ami felháborító, ám távlatosan az 
országnak hoz, de ez se nem okos döntés, se nem hoz távlatosan, úgyhogy látom azokat a 
pontokat, amelyeket a Magyar Művészeti Akadémia szerepét megerősítendő a Magyar 
Tudományos Akadémia szintjére kívánja emelni akár hosszabb távon is a kormány. Széchenyi 
se úgy gondolta a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy oda csak nemesek vagy csak 
dunántúliak kerülhetnek. A Magyar Művészeti Akadémia teljesen egyértelműen olyan 
művészek által létrehozott és működtetett kör, akadémia, akiknél az összetartó erő a művészet 
szeretetén és tiszteletén kívül egyértelműen egy politikai nézetrendszerhez való tartozás. Nem 
is tagadták, és nem is kell tagadni, hogy ez így van. Vannak, akik odatartoznak, vannak, akik 
egy másik testülethez tartoznak, és vannak, akik nem tartoznak sehova a művészek közül. Azt 
gondolom, hogy szakmailag hibás, politikailag meg önöknek nagyon sok gondot hozó döntést 
szülnek most; azon leszünk, hogy ezt kijavítsuk két év múlva.  

 
ELNÖK: Gyimesi képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Hallgatva miniszter úr 

hozzászólását, még egyszer megnéztem a törvényjavaslatot, és ebben erről nincsen szó, tehát 
nekünk igazából vissza kellene térni a törvényjavaslat tárgyalásához. Ebben nincsen a 
Műcsarnokról szó, úgy tudom, hogy a Vigadó épületéről pedig már korábban döntés született. 
(Mandur László az ülésterembe érkezik.) Azt gondolom, hogy a Széchenyi által alapított 
Tudományos Akadémia egy mérföldkő az ország történelmében; nem véletlenül ekkortól 
számítjuk a reformkorszakot. A törvényalkotó szándéka az, hogy a művészeti élet számára is 
biztosítson egy ugyanolyan erős szervezetet, mint amilyen a Tudományos Akadémia. Úgy 
gondolom, hogy ennek megerősítését szolgálja ez a döntés, sőt mi több, az eddig csírájában 
meglévő Művészeti Akadémia létszámának kiterjesztéséről is szó van, hiszen ezt 250 főben 
szabályozza. Meggyőződésem az, hogy ahogy a Tudományos Akadémia mellett is nagyon 
sokszínű a magyar tudományos élet, úgy gondolom, hogy a művészeti életben is számtalan 
irányzat volt, van és lesz a jövőt illetően is. Közös felelősségünk az, hogy ez valóban ne 
egyirányú utat járjon majd be, hanem valamennyi művészeti irányzat számára valóban a 
legreprezentatívabb és mindenki számára tiszteletet parancsoló akadémiává váljon. Ezért van 
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talán a járadékrendszer és ennek a szervezetnek a pénzügyi megerősítése is. (Vitányi Iván az 
ülésterembe érkezik.) 

A törvényjavaslat további pontjai salátajelleggel néhány más, kulturális jellegű 
törvényt pontosítanak. Úgy gondolom, hogy ez szükséges az előző törvények szempontjából. 
Azt gondolom, hogy a kulturális bizottság számára egy jelentős pluszlehetőséget biztosít, 
hogy a kulturális bizottság is jelölhet egy tagot a Művészeti Akadémia felügyelőbizottságába, 
így a kulturális bizottság közvetlenül tudja képviselni azt a közös szándékot, amit a kulturális 
bizottság kialakít a művészetek támogatásával kapcsolatban. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Gyutai polgármester úrnak adom meg a 

szót. 
 
GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem akarok miniszter úrral vitatkozni, 

de a közelmúltban megjelent Fekete Györggyel, a Művészeti Akadémia vezetőjével egy 
interjú, ahol Fekete György egyértelműen fogalmaz: nem politikai beállítódás lesz az 
akadémia tagságának kritériuma, hanem egyvalami, hogy az adott művész a magyar 
kultúrához valónak tartja-e magát. Szerintem miniszter úr tévedett az előző felsorolásában. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárva államtitkár 

asszonynak adom meg a szót a válaszadásra. 

Hammerstein Judit (EMMI) reflexiói 

HAMMERSTEIN JUDIT kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Emberi 
Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen miniszter úr 
aggodalmas szavait. Természetesen a felvetései elől nem akarok megfutamodni, de azért 
felhívnám a figyelmet arra, hogy például a Műcsarnok vonatkozásában mindenféle 
vagyonjogi döntés gyakorlatilag egy további törvény módosítását feltételezi, és ennek felelőse 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium lesz. Ez nyilván meg fog jelenni majd a bizottság előtt, 
úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor lesz lehetőség és mód arra, hogy ezt a kérdést 
részletekbe menően megvitassa a bizottság. 

Ami a Pesti Vigadó épületét illeti, szerintem ebben alapvetően semmiféle újdonság 
nincs, ez nagyon sokszor elhangzott már a sajtóban, erre vonatkozóan a kormány valóban 
meghozta a maga döntését. Azt gondolom, hogy azt senki sem vitathatja, tekintettel arra, hogy 
az a cél – és ezt miniszter úr sem vitatta –, hogy a Magyar Művészeti Akadémia Magyar 
Tudományos Akadémiához hasonlatos súllyal és szerepkörrel rendelkezzék, és ehhez 
szükséges természetesen a megfelelő elhelyezés is. Azt gondolom, hogy a Pesti Vigadó 
épülete erre teljes egészében alkalmas. 

Még egy aggodalomra szeretnék reagálni, ami szintén miniszter úr részéről hangzott 
el. Az általunk javasolt tagbővítés kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a Magyar Művészeti 
Akadémia egy kiterjedtebb létszámmal minél szélesebb körűen tudja lefedni a magyar 
művésztársadalom teljes spektrumát. A többi hozzászólást mind polgármester úr, mind 
Gyimesi képviselő úr részéről köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadók állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy kik tartják általános vitára 
alkalmasnak a javaslatot. (Szavazás.) Tizennégy. Kik nem tartják általános vitára 
alkalmasnak? (Szavazás.) Három. A bizottság általános vitára alkalmasnak tartotta a 
javaslatot. Németh Zoltán képviselő urat kérem meg a bizottság többségi véleményének 
előadására. Kérdezem, hogy a kisebbségi vélemény tekintetében kíván-e valaki véleményt 
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ismertetni. (Jelzésre:) Hiller képviselő úr, miniszter úr jelzi, hogy ő fogja ismertetni a 
kisebbségi véleményt az általános vitában. Csütörtökön kerül sor ennek a plenáris ülésen 
történő megtárgyalására. Államtitkár asszony, köszönöm szépen a megjelenést.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/9182. szám) 

ELNÖK: Soron következik a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi 
egységes költségvetéséről szóló, T/9182. számú törvényjavaslat; a Számvevőszéki és 
költségvetési bizottság önálló indítványának általános vitájára kerül sor. Igazgató úrnak adom 
meg a szót az NMHH részéről. 

Baross Gyula (NMHH) szóbeli kiegészítése 

BAROSS GYULA igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egységes 
költségvetése az előző évhez hasonlóan négy önálló költségvetést tartalmaz. Ennek a négy 
költségvetésnek csak néhány alapvető fontosságát szeretném hangsúlyozni.  

Az egyik a mintegy 35 milliárd forintos főösszegű hatóság költségvetése. A hatóság a 
bevételeit a frekvenciadíjakból és az egyéb alaptevékenységű díjakból állította össze, 
amelyeknek az összege a 2012. évi frekvenciadíj-bevételekhez képest mintegy 1,7 százalékkal 
magasabb. A kiadási oldalon az előirányzatok közül érdemes megemlíteni, hogy a személyi 
juttatási előirányzat – amely a 2012. évhez hasonlóan került megállapításra – a feladatbővülés 
miatt egy mintegy 6,5 százalékkal nagyobb létszám fedezetét fogja biztosítani. Ez a kibővült 
feladatokra tekintettel történik, hiszen 2012-re már a mozgóképszakmai hatósági eljárási 
feladatokkal bővült a tevékenység, 2013-ra pedig az országos digitális átállás miatt tervez a 
hatóság bizonyos létszámnövekedést. A dologi kiadások mindegy 10 százalékkal, a fejlesztési 
kiadások pedig 25 százalékkal alacsonyabb mértékben tervezettek, mint 2012-ben. Ez is 
mutatja azt, hogy a bevételekkel gondosan kíván a hatóság gazdálkodni, a tartalékokat és 
maradványokat pedig lehetőség szerint a média- és hírközlési céloknak megfelelően kívánja 
felhasználni, illetve a tartalékokat befekteti, és ebből próbál eredményt elérni. 

A második költségvetés a Médiatanácsé, amely csak és kizárólag a tagok tiszteletdíjait 
és a törvényben megengedhető szakértői költségek keretét mutatja. Ez 126,1 millió forintos 
költségvetés.  

A Médiatanács költségvetésen kívüli bevételei azok, amelyek a médiapiacról 
származó bevételek. Ezek legnagyobb tételét a médiaszolgáltatási díj adja, ezenkívül a 
pályázati díjak és az áfatevékenységek. Itt tulajdonképpen a hatóság az, aki a számlát 
kibocsátja, és továbbutalja az alap felé. Ennek az összege a digitális átállásra tekintettel kisebb 
mértékben tervezett, mint a 2012. évi. 

A negyedik költségvetés pedig a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
költségvetése. Az MTVA nagyon sokrétű feladatot lát el. Ezek közül kiemelkedő a műsorok 
gyártása, a működési költségek biztosítása és a törvényben meghatározott feladatokra történő 
költségfelhasználás. A hatóság egységes költségvetését a Számvevőszéki és költségvetési 
bizottság megtárgyalta, és 16 igen szavazattal és 5 ellenszavazattal ajánlotta beterjeszteni az 
Országgyűlésnek elfogadásra. Kérem, hogy a költségvetést általános vitára a bizottság 
javasolja! Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Az általános vitát megnyitom. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. Novák Előd képviselő úr jelezte először 
hozzászólási szándékát, utána Mandur képviselő úr következik. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A Médiaszolgáltatás-támogató 
és Vagyonkezelő Alap gazdálkodása továbbra is teljességgel átláthatatlan, és a pusztán 
kormánypárti felügyelet alatt való működése teljességgel elfogadhatatlan, különösen annak 
tekintetében, hogy Böröcz István az MTVA elnöke, vezetője III/III-as ügynökként, ha jól 
emlékszem, talán Nádasdy fedőnéven szolgálta az előző rendszert. Most nagyon sok 
kuruc.info hírportál nem jön be. Nem tudom, hogy már életbe lépett-e a következő napirendi 
pontunkban szereplő netcenzúra, mindenesetre már csak ott lehet megtalálni a 6-os kartonját, 
de annyit biztosan kijelenthetünk – ha a fedőneve most nem is biztos –, hogy III/III-as ügynök 
volt. Egy ilyen emberre bízni ezt a költségvetést, azt gondolom, hogy önmagában 
elfogadhatatlan. Az alap hatékony működéséhez a Közszolgálati Közalapítvány irányítása alá 
kellene térnie, hiszen ez az egyetlen testület, amelyben az ellenzéki pártoknak, az ellenzéki 
pártok delegáltjainak, jelöltjeinek is van némi belelátása, és ezért szeretnénk, ha ezt érdemi 
tartalommal is feltöltenék. Ha a Közszolgálati Közalapítvány irányítása alá térne az MTVA, 
akkor a működése körüli kétségek javát is eloszlathatná, mellesleg a felügyeletét is olcsóbban 
és hatékonyabban tudná ellátni a közszolgálati közalapítvány kuratóriuma.  

A költségvetéssel kapcsolatban nagy probléma, hogy nincs részletes költségvetés, nem 
látunk bele, hogy mire megy el pontosan ez az óriási összeg, tulajdonképpen Böröcz István 
III/III-as ügynökre bízzák önök, hogy a közmédiumok több tízmilliárd forintját elköltse, pedig 
fontos lenne tudni, hogy mire megy, mert továbbra is például nagyon kevés az úgynevezett 
fikciós tartalom, amiért már többször szót emeltem, természetesen elsősorban a történelmi 
filmekkel kapcsolatban. (Pálffy István: Pozsonyi csata! – Többen egyszerre a kormánypárti 
oldalról: Rongyos Gárda!) Látom, tanulnak, de még nem tudták megszavazni soha. Önöknek 
köszönhetően csak ilyen nézhetetlen szappanoperák, ilyen förmedvények vannak, mint a 
Marslakók; ez az önök kultúrpolitikája. (Menczer Erzsébet: Nincsen!) Nincsen, mert már 
besült az egész, de ettől még kétmilliárd forintot ráköltöttek. (Menczer Erzsébethez:) 
Nevethet, képviselő asszony, de attól még azt gondolom, hogy rengeteg pénzt költöttek rá 
(Közbeszólás a kormánypárti oldalról: Csúsztat.), és ez rendkívül aggasztó. Úgy általában is 
aggasztó, hogy mivel gyors nézettséget csak a sport- és a revüműsorok hoznak, így láthatóan 
kezd ebbe az irányba elfordulni a közmédia az igényesebb szórakozást és mondjuk akár 
információt is nyújtó, úgynevezett fikciós tartalom helyett, ha meg költ ilyenekre, akkor is 
láthatjuk, hogy ilyenekre költ, mint a Marslakók című szappanopera. Persze önök mossák 
kezeiket, hogy önök ezt nem szabták feladatul, de nem szabnak mást sem feladatul. 

Régi elmaradás – pedig óriási szükség lenne rá – a gyermek- és ifjúsági csatornává 
átprofilozott m2. Ennek kapcsán is azért mindig a nem elegendő forrásokra panaszkodnak, 
miközben ezt nem látjuk indokoltnak, nem beszélve arról, hogy a legutóbb megjelent hírek 
szerint még 63 milliárd forintos hitelt is felvesznek a székházbotrány folytatása 
folyományaként. Az MTVA november 7-én jelentette be, hogy 63 milliárd forintnyi hitelt 
vesz fel a Kunigunda úti székházzal kapcsolatos botránynak a lezárására. Talán a lezárása, de 
félünk, hogy a folytatása lesz, hiszen a tranzakció ugyanakkor a tavaly nyári szerződések 
szerint mindössze 40 milliárd forintba került volna, az MTVA pedig egyelőre nem árulta el, 
hogy mi okozza a 23 milliárd forintos különbözetet. Ezt a kérdést ezúton is szeretném 
feltenni, hogy miért van szükség erre a 63 milliárd forintos hitelre, annál is inkább, mert a 
jelenlegi kormány megszorítása előtt, még a Gyurcsány-kormány alatt 53 milliárd forintból 
gazdálkodhatott az MTVA, a Duna TV, a Magyar Rádió és az MTI, idén viszont már több 
mint 77 milliárd forintot kapnak az 53 milliárd forint helyett, és ennek ellenére veszik fel még 
a 63 milliárd forintos bankhitelt is. Erre mindenképpen magyarázatot szeretnénk kapni. Az 
pedig szinte már pofátlan, hogy az NMHH 35 milliárd forintos költségvetéséből 12 milliárd 
forintos tartalékot képez ahelyett, hogy ezt az alap számára különítené el, és ezzel 
csökkentené a költségvetési hozzájárulás mértékét. Miközben tehát mindenhonnan elvonnak, 
megszorítanak, ez a szektor annyi pénzt kap, hogy több mint a harmadát szó szerint el se tudja 
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költeni. Erre is választ várnánk, túl azon – amire nyilván most itt röviden nem fognak tudni 
választ adni –, hogy mit lehet tudni erről a költségvetésről részleteiben.  

Természetesen, ahogy más szakterületen is megtettük, a plenáris vitában el fogjuk 
mondani, hogy már azt is kifogásoljuk, hogy nem az állami költségvetés részeként kell erről 
minden évben tárgyalnunk, hanem – mint állam az államban – egy külön költségvetés kerül 
elénk. Ez azonban nem kellően részletes, tehát nem látjuk, hogy pontosan mire megy el ez az 
elképesztő, óriási összeg, ami úgy tűnik, hogy minden megszorítás közepette is egyre 
nagyobb méreteket ölt, és természetesen az eredményeket sem látjuk. Bár az már nem e 
napirendi pont tárgya, hogy miért vagyunk elégedetlenek a közmédiumok működésével ilyen 
óriási költségvetés ellenére is, de azért annak fényében mégis különösen feltehető ez a kérdés, 
hogy minden megszorítás közepette miért növekszik folyamatosan ezeknek a támogatottsága 
mindenféle eredmény nélkül, és miért van szükség még erre a 63 milliárd forintos bankhitelre 
is. 

 
ELNÖK: Mandur képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Azt kell 

mondanom, hogy a beterjesztett költségvetési javaslat sajnos még az állami költségvetés 
előterjesztésének a szintjét sem üti meg. Ez valószínűleg elsősorban talán az előterjesztő 
bizottságnak a bűne vagy hibája, hiszen egy parlamenti bizottság nem képes és nem is 
alkalmas arra mint intézmény, szerv, hogy egy részletekbe menő költségvetést tudjon 
benyújtani, hiszen ő kénytelen azokból az információkból, adatokból dolgozni, amit maga a 
hatóság tesz az asztalára és terjeszt be. 

Szerintem a költségvetési bizottság komoly hibát követett el akkor, amikor ezt nem 
utasította vissza, nem kifogásolta azt, hogy nem kapott olyan információkat és adatokat a 
hatóságtól, ami alapján egy részletesebb és megalapozottabb költségvetési javaslatot 
terjesztett volna az Országgyűlés elé. Hogy mást ne mondjak, azt hiszem, hogy ugyanaz a 
probléma, mint amit Nyikos László elnök úr már többször a költségvetési bizottság 
elnökeként, hogy ő maga sem értett egyet tavaly sem a beszámolóval, sem az akkor benyújtott 
költségvetési javaslattal, merthogy képtelenség ilyen körülmények között magának a 
bizottságnak az Országgyűlés elé vinni egy megfelelő előterjesztést. Úgy látom, hogy a 
mostani előterjesztést sem ő írta alá, hanem valaki más a bizottság elnöke nevében, és 
gyanítom, hogy a parlamenti vitában sem kívánja megvédeni majd az elnök úr, mint ahogy a 
legutóbbi beszámolónál is lényegében elhatárolódott a saját előterjesztésétől.  

Nagyon sajnálom, hogy az Országgyűlés egy ilyenfajta költségvetésről fog majd 
dönteni, ami most az asztalon hever, ugyanis abban nincsen kétségem az eddigi kialakult 
gyakorlat alapján, hogy a parlamenti többség ezt természetesen úgy fogja megszavazni, ahogy 
ez itt fekszik az asztalon, legfeljebb majd egy-két kozmetikázott módosítóval végül is pecsétet 
fog nyomni erre az előterjesztésre. Mindannyian láttunk azért már költségvetést – ilyet is meg 
olyat is –, nekem is volt szerencsém nemcsak az Országgyűlésben vagy önkormányzatban, de 
kisebb-nagyobb vállalatok életében is költségvetést látni, meg akár készíteni is a ’90-es 
években; egy költségvetés azért nem így néz ki. Részletesen kellene tartalmaznia, főleg egy 
ekkora kiadási tételnél, mint egy 70-80 milliárdos nagyságrendű főösszeggel bíró MTVA-nál, 
hogy mit is terveznek, vagy mit is akarnak csinálni a következő évben, úgy, hogy 
természetesen látni kell azt is, hogy úgynevezett megrendelők – ezt többszörösen idézőjelbe 
teszem, mert látjuk, hogy a valóságban nem így működik, ahogy ezt a szabályozásban 
előállították –, mármint a Magyar Televízió, a Magyar Rádió, a Duna TV vagy az MTI mint 
megrendelő jelennek meg a gyártóknál. Ez az MTVA; ma az MTVA mindennek az ura és 
teteje. Úgy tűnik, hogy ezt direkt tették ilyen zavarossá: mint egy tintahal, belespricceltek a 
vízbe, hogy tulajdonképpen a lényeget el is tudják majd fedni, és szabadon rendelkezhessenek 
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egészen nagy összegek felett, ami felett semmifajta ellenőrzés és kontroll valóságosan 
nincsen – mert nem is tud lenni sem parlamenti, sem parlamenti bizottsági –, sőt jelen 
esetben, mondom, a rendszer eléggé furcsán cinikusnak is tekinthető, hogy még be is 
terjesztetik velük a plenáris ülés elé, hogy vitatkozzunk róla, majd aztán szavazzunk 
minderről.  

Ezért részletekbe menően nem is tudok véleményt mondani a szintetikus számokról, 
amik itt szerepelnek a különféle sorokban meg főösszegekben, hiszen szakszerűen és 
korrektül nem lehet erről beszélni, viszont egyet mindig meg kell említeni, hogy ennyire 
szabadon, kontroll nélkül ennyi pénz fölött költségvetési pénzekkel, közpénzekkel sehol sem 
gazdálkodnak ebben az országban, mint ahogy ezt az MTVA meg az egész hatósági rendszer 
megteheti. Ezt biztosította törvényhozói oldalról a mostani parlamenti többség azzal, hogy 
ilyen az alaptörvényben elfoglalt helye ennek az intézménynek, a médiaszabályozással pedig 
ilyen helyzetet alakítottak ki. Ez nem véletlenszerűen alakult ki, nem esetleges, ez nem valami 
természeti csapás vagy olyan esemény, amit nem emberek készítettek és befolyásoltak: ez egy 
tudatosan kialakított helyzet. Ezért örökösen gyanú fog lebegni az intézmény fölött, hogy 
miért dugják el az információkat, miért nem tekinthető át a gazdálkodás, miért nem látható a 
költés. Fogalmunk nincs, hogy ki, mikor, mennyiért és hogyan vásárol például filmeket és 
szállít be, kik, milyen költségvetéssel dolgoznak, állítanak elő saját gyártású műsorokat, 
milyen jövedelemkifizetések történnek, milyen rendszerben, és még sorolhatnám. 

Ilyen helyzetet persze lehet teremteni, mint a példa is mutatja, de elfogadni ezt nem 
lehet, és ezt el kell mondani ebben a bizottságban, és valószínűleg el kell mondani szélesebb 
nyilvánosság előtt is. Továbbra is várom az Állami Számvevőszék jelentését is, és miután 
ekkora nagyságrendű kérdésről van szó, én még a költségvetésben érintett egyéb 
intézményeknek és szervezeteknek is felhívnám a figyelmét arra – meg akár a 
törvényalkotóknak is, akik jelen esetben kétharmados többséggel az önök oldalán állnak –, 
hogy tessék beemelni az ellenőrzési rendszerbe legalább azokat az intézményeket, akik ilyen 
nagyságrendű pénzek fölött ellenőrzést is gyakorolhatnak.  

Azt már csak szokványként mondanám el, hogy többször javasoltuk már a 
médiaszabályozásban meg a későbbi módosítások alkalmával is, hogy sokkal nagyobb 
szerepet kell adni a képviseleti demokráciában a mindenkori ellenzéknek ahhoz, hogy 
közvetlenül láthassa a folyamatokat, és kontrollt gyakorolhasson a pénzköltések, illetve a 
különféle egyéb folyamatok fölött, amik mögött persze ott vannak a fedezetek: azok a 
pénzforrások, azok a közpénzek, amivel gazdálkodnak ezekben az intézményekben. Ezeket 
önök teljesen kiiktatták, és ezért a gyanú tovább erősödik az elmondottakon túl abban, hogy 
önök kontroll nélküli rendelkezést biztosítottak önmaguknak ehhez. Valami oka ennek csak 
van ugyanis, hogy kerülik a közpénzek fölött ellenőrzésnek mindenfajta lehetőségét és jogát 
azok részéről, akiknek az a szerepe egy demokráciában, hogy a hatalmon lévők fölött egyfajta 
kontrollt és ellenőrzést gyakoroljanak; döntést nem, de ellenőrzést mindenféleképpen. Ennél 
többet nem tudok mondani erről a költségvetésről. Mi ezt természetesen nem fogjuk tudni 
támogatni, és ezt a plenáris ülésen is ki fogjuk fejteni. Elnök úr, köszönöm a megtisztelő 
figyelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom Pálffy István alelnök úrnak az ülés vezetését, és 

egyben szót is kérek.  
 

(Az elnöklést Pálffy István, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Az ülés vezetését átveszem, és megadom a szót elnök úrnak. Parancsoljon! 
 



- 15 - 

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm szépen, alelnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Csak néhány szóval vennék részt ebben a vitában. Érdemben egyébként magával 
az előterjesztéssel kevesebb, az azt kísérő örök kérdésekkel kapcsolatban több hozzászólás is 
foglalkozott. Azt gondolom, hogy a beterjesztett javaslat – ahogy az egyébként a 
Számvevőszéki és költségvetési bizottság szavazatából is kitűnik – a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelel, amit a szóbeli kiegészítésből is egyértelműen ki lehetett olvasni, 
tehát a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően benyújtott és azokat a tényadatokat 
tartalmazó költségvetési javaslat általános vitára való alkalmasságának támogatását fogom én 
javasolni. 

Emellett azért azt hozzá szeretném tenni, hogy az, hogy egy ellenzéki bizottsági elnök 
által vezetett bizottságban az ellenzéki bizottsági elnök nem ért valamivel egyet, azt 
gondolom, hogy nem újdonság a parlamenti demokrácia tekintetében, de emellett testületi és 
többségi döntésekről van szó egy bizottsági ülésen. Ez akkor is így van, ha kormánypárti 
elnöke van egy bizottságnak, és természetesen akkor is, ha ellenzéki elnöke van egy 
bizottságnak. Nem a bizottság elnöke önmagában dönti el egy előterjesztésről vagy kérdésről, 
hogy mi a bizottság álláspontja, hanem a többségi álláspont dönti el, a többségi álláspont 
tekintetében pedig azt gondolom, hogy ez a  javaslat általános vitára alkalmas. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy elnök úr kíván-e még a vitában kifejteni bármilyen 

álláspontot. (Jelzésre:) Ha nem, akkor visszaadom a szót és az elnöklést. 
 

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

előterjesztéshez. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Válaszadásra megadom a szót 
igazgatóhelyettes úrnak. 

Baross Gyula (NMHH) reflexiói 

BAROSS GYULA igazgatóhelyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm a szót, elnök úr. A médiaszabályozással kapcsolatos kérdésekre nincs 
kompetenciám válaszolni, azt gondolom, hogy ez nem szigorúan az előterjesztéshez tartozik. 
Ami az alap gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekre adandó válaszokat illeti, néhány 
kérdésre majd Nagy Attila vezérigazgató-helyettes fog válaszolni. Én a magam részéről a 
hatósági költségvetési tartalék felhasználására reagálnék. Ahogy az előterjesztés is mutatja, 
mindig közösségi célokra használja fel a hatóság a tartalékokat. A tavalyi tartalékokat a 
digitális átállás forrásából meghatározott elnöki rendelkezés alapján tette meg, és gondolom, 
hogy az év végi, 2012-es várható tartalék és maradvány is közösségi célokra kerül 
felhasználásra. 

Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatban csak egy nagyon rövid információ. Az 
Állami Számvevőszék előkészítés alatt tartja azt a vizsgálatot, amely tavaly folyamán az 
MTVA gazdálkodását és az azzal összefüggő kérdéseket vizsgálja. Ez az előkészítő bizottság 
már a hatóság területén dolgozik, tehát nagy valószínűséggel lehetséges lesz majd ott néhány 
kérdést tisztázni. Köszönöm szépen. Átadnám vezérigazgató-helyettes úrnak a szót. 

Nagy Attila (NMHH) reflexiói 

NAGY ATTILA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Nagy Attila vagyok, az 
MTVA gazdasági vezérigazgató-helyettese. Szeretettel köszöntök mindenkit! Próbáltam 
jegyzetelni, és egy-két kérdésre megpróbálok válaszolni. A szabályozásra vonatkozó 
kérdésekre én se szeretnék kitérni, de azért azt hozzátenném, hogy minden üzleti tervünket, 
negyedéves beszámolónkat felügyelőbizottság ellenőrzi és könyvvizsgáló auditálja, utána a 
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Médiatanács hagyja jóvá, az éves tervünket a Számvevőszék által is delegált tisztségviselők 
hagyják jóvá, illetve jelenleg is zajlik egy számvevőszéki vizsgálat, tehát azt gondolom, hogy 
kellően transzparens a mindenkori működésünk. 

Az ifjúsági és gyermekcsatornára irányuló kérdésre azt tudom mondani, hogy 
december vége felé, tehát karácsony előtt fog ez elindulni, az m2-nek egy profilja erre fog 
átalakulni. Szóba került a hitelfelvétel. A képviselő úr számai helyesek, tehát a székház 
valóban körülbelül 40 milliárdba kerül; a 20 milliárd másik hitel az egy forgóeszközhitel, ami 
több tényező fedezetéül szolgál: egyrészt a közmédiarendszer közel 20 milliárdos adósságot 
örökölt meg, és ennek részbeni konszolidációjára van szükség, illetve a fejlesztésekhez és az 
átalakuláshoz is forrásra van szükség. Ezt célozza ez a hitel. 

Hogy az MTVA számai mekkorák, nagyok vagy sem, azzal kapcsolatban azért itt egy-
két dolgot érdemes leszögezni. Egyrészt nemzetközi összehasonlításban korántsem 
mondhatjuk azt, hogy kilógnánk a sorból. Egy egységes hivatali álláspont: a cseh 
közszolgálati televízió például körülbelül 50 százalékkal többől gazdálkodik. Azt gondolom, 
hogy ez az összeg elegendő a működésünkhöz, az ország teherbíró képességét is tükrözi, de 
azt hozzá kell tenni – sajnos ezt tudjuk pontosan –, hogy az elektronikus média nem egy olcsó 
műfaj, tehát a számok valóban magasak, de erre szükségünk van ahhoz, hogy a feladatainkat 
el tudjuk látni.  

Az ön által jelölt hivatkozási pont annyiban nem helytálló, hogy pont azt a számot 
veszi alapul, 2010-et, amikor az akkori kormányzat az akkori MTV költségvetését egyik 
pillanatról a másikra 10 milliárd forinttal megkurtította, tehát ha ahhoz viszonyítjuk, az nem 
egy igazán helyes referenciapont; ha a 2009-es évet vesszük, és azokat a számokat próbáljuk 
indexálni, akkor körülbelül azon a szinten van a közmédia gazdálkodása. Azt is hozzá kell 
tennünk, hogy a működésben jelentős, azt gondolom, hogy a közszférában talán példa nélküli, 
hatalmas átalakulás volt: az elmúlt évben a dolgozóink közel 30 százalékától búcsúztunk el. A 
működésünk ennek ellenére zökkenőmentesen halad. Azt gondolom tehát, hogy jelentős 
átalakulás történt itt az elmúlt évben és években. 

Egy-két szám még. Az volt a kérdés, hogy nem teljesen átlátható az alap működése. 
Azért azt hozzá kell tenni, hogy ebből a 78 milliárdból egy 6-7 milliárd forintos érték 
kereskedelmi bevételt jelent, tehát ezért meg is kell dolgozniuk a közmédiumoknak. A 
műsorterjesztési költségünk körülbelül 15 milliárd forint, a film- és műsorgyártásra 
20 milliárdot fordítunk, és a személyi jellegű ráfordításunk 16 milliárd forint lesz jövőre. Ha a 
korábbi évhez nézzük, és az egész közmédiához viszonyítjuk – a 2009-es számokkal 
próbáltam ezeket összehasonlítani –, akkor körülbelül 10 milliárdos megtakarítást jelentenek 
ezek a számok, és természetesen fejlesztésekre, illetve a hitel visszafizetésének a fedezetéül 
szolgálnak a következő évi számaink. Dióhéjban ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm 
a figyelmet. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadók állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára 
alkalmasnak tartja a javaslatot. (Szavazás.) Tizenkettő. Kik nem tartják általános vitára 
alkalmasnak? (Szavazás.) Öt. A bizottság tehát általános vitára alkalmasnak tartja.  

A bizottságban kialakult többségi véleményt én kívánom elmondani. Kérdezem, hogy 
a kisebbségi vélemény vonatkozásában ki kíván szólni. (Jelzésre:) Mandur képviselő úr 
jelezte, tehát ő lesz az, aki ezt meg fogja fogalmazni. A mai plenáris ülésen kerül napirendre a 
javaslat a határozathozatalokat követően – ha jól emlékszem –, talán az 1. napirendi pontként. 
Köszönöm szépen igazgató úrnak a napirendi pont tárgyalásánál történő megjelenést.  
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A büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó 
átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/9246. szám) 

Soron következik a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról 
szóló, T/9246. számú törvényjavaslat; az általános vitára való alkalmasságról döntünk.  

Államtitkár urat köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál! Értelemszerűen azon 
javaslatok tekintetében kérem a bizottság tárgyalását, amelyek a bizottság hatáskörébe 
tartoznak, amely főként a 105., a 225. és a 231. §-okat jelenti. Államtitkár úrnak adom meg a 
szót. 

Dr. Gáva Krisztián (KIM) szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő törvényjavaslat 
annak kapcsán került benyújtásra, amiatt volt szükség ennek az előkészítésére, mert az 
Országgyűlés ez év június 25-én elfogadta a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi 
C. törvényt, amely a jövő évben, július 1-jén fog hatályba lépni. Nyilván egyrészt ehhez a 
teljesen újrakonstruált büntető törvénykönyvhöz hozzá kell igazítani más törvények 
szabályait, másrészt a végrehajtásához szükséges feltételeket is kell biztosítani. Ez jelenti a 
legnagyobb részét a törvényjavaslatnak, ezenkívül az időközben felmerült, jogalkalmazók 
által megfogalmazott és tőlük érkezett jelzések alapján kerültek bizonyos büntető tárgyú 
törvények módosításra. Ahogy elnök úr jelezte, e kérdések tekintetében az első, ami a 
bizottság érdeklődésére számot tarthat, az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételének 
szankciója, amely megjelenik a büntető törvénykönyvben. Itt a büntetőeljárási törvényben, 
illetve a büntetés-végrehajtásról szóló törvényerejű rendeletben történik meg ennek a 
konkretizálása, hogy ez hogyan zajlik, hogyan történik majd meg a gyakorlatban. A 
törvényjavaslat egyrészt lehetővé teszi az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételét már egy 
jogerős döntés eredményeképpen, másrészt pedig a büntetőeljárási törvény módosításával 
mintegy kényszerintézkedésként a büntetőeljárás folyamatában is, ugyanúgy, mint adott 
esetben bármely más kényszerintézkedést. Fokozottan felhívom a figyelmet arra, hogy 
nyilván a végleges hozzáférhetetlenné tétel az evidens, de az ideiglenes hozzáférhetetlenné 
tétel is csak bírói döntés alapján történhet meg; minden esetben bíró dönt arról, hogy az egyes 
elektronikus adatot hozzáférhetetlenné kell-e tenni vagy sem.  

A fokozatosságot szeretném kiemelni. Első körben felhívásra kerül a 
tárhelyszolgáltató, akinek az adott bűncselekményt megvalósító tartalmat el kell távolítania. 
Amennyiben erre nem kerül sor pénzbírság kiszabását követően sem, csak akkor van 
lehetőség adott esetben egy teljes oldal blokkolására. Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy 
az elektronikus hírközlőhálózaton közzétett jogsértő adattartalom eltávolítása, illetve az ahhoz 
való hozzáférés megakadályozása érdekében került sor ennek a tényállásnak a megalkotására, 
amellyel Magyarország részben eleget tesz egy nemzetközi kötelezettségének is, mégpedig a 
gyermekek szexuális bántalmazásáról, szexuális kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfia 
elleni küzdelemről szóló 2011/1993. EU-irányelv 25. cikke alapján kötelezettségünk van az 
ilyen megkeresések végrehajtására.  

A 25. cikk az adattartalom hozzáférhetetlenné tételének két módjaként 
megkülönbözteti a weboldal eltávolítását, illetőleg a blokkolást. A kényszerintézkedés során 
elrendelhető ideiglenes hozzáférhetetlenné tétel kifejezetten az EU-irányelv által 
meghatározott tényállásokra szorítkozik, tehát gyermekpornográf adattartalom, illetőleg ehhez 
kapcsolódóan vagy ezt kiegészítendő még súlyosabb bűncselekmények, mint például az állam 
elleni bűncselekmények és a terrorcselekmény megvalósítása esetén lehetne 
kényszerintézkedésként elrendelni az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételt blokkolás 
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formájában, amikor egy teljes oldalt blokkolnának. Természetesen a jogerős döntés alapján 
már nem csak erre a szűk körre vonatkozna, hanem bármely bűncselekményre, ami 
elkövethető az elektronikus úton, és nem hajtja végre a bíróság ítéletét önkéntesen a 
tárhelyszolgáltató. 

A másik két kérdéssel, két tényállással kapcsolatosan: a sajtórendészeti szabálysértés a 
Btk.-ból kikerült, és a szabálysértések közé kerül be. A statisztikák azt mutatják, hogy az 
elmúlt években egyáltalán nem volt olyan eljárás, amely sajtórendészeti vétség körében 
megindításra került volna. Olyan jellegű egyébként maga a cselekmény, amely egyébként se 
feltételezte volna a pénzbüntetésnél súlyosabb szankció kiszabását, úgyhogy emiatt sokkal 
egyszerűbb és hatékonyabb lehet az eljárás, ha egy szabálysértési eljárás keretében történik. A 
harmadik kört pedig a szellemi tulajdon elleni szabálysértések jelentik. Itt annyi változás 
történik a hatályoshoz képest, hogy a 100 ezer forint alatti cselekmények a szabálysértési 
körbe kerülnek át a büntetőeljárás köréből. Ez is annak az érdekében történik, hogy 
egyszerűbb, gyorsabb legyen az eljárás, és az eredménye egyébként ilyen érték alatt nagyjából 
szintén ugyanaz lenne, mintha bűncselekmény lenne, tehát pénzbüntetés lenne a vége. 
Szabálysértés körében is megfelelően kezelheti ezt a szabálysértést a hatóság, amely ebben az 
esetben a NAV lesz. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki kíván hozzászólni. 

Novák Előd képviselő úrnak adom meg a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Régóta szorgalmazzuk a keleti nyitást, 
de azért azt a legmerészebb álmainkban sem gondoltuk volna, hogy a szavakon túl az egyetlen 
érdemi lépés a kínai típusú internetcenzúra bevezetése lesz, merthogy erről van szó. 
Bújhatnak itt gyermekvédelem vagy terrorveszély mögé – ahogy a Terrorelhárítási Központ 
létét és azokat a milliárdokat is, amit a magánhadseregükre költenek, hasonló indokokkal 
próbálják megalapozni –, azonban itt nincs szó másról, minthogy a kormányváltás után az 
első átfogó terület, amihez hozzányúltak, az a média területe volt, nem véletlenül. A saját 
hatalmuk bebetonozása az elsődleges prioritás minden területnél, és nem véletlenül ehhez 
nyúltak elsőként. Nem elég, hogy a közmédiumokat megszállták, és a médiát ellenőrző 
legfontosabb testületben a korábbi gyakorlattal ellentétben nincs már minden pártnak 
delegáltja, de a médiatörvényt – sok gumiparagrafussal is – úgy alakították ki, hogy 
elsődlegesen öncenzúrára kényszerítik a kereskedelmi és minden más médiumot, 
másodsorban, ha kell, akkor bármit meg tudnak fogni pontosan ezek alapján a 
gumiparagrafusok alapján. 

Nem elég, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás durva törvényi megsértése 
következmények nélkül folyhat, hiszen a csak fideszes tagokból álló Médiatanács ezt sem 
szankcionálja, most még szeretnék azt az egy-két, interneten még meglévő, sokoldalúbb 
tájékoztatást nyújtó portált, tehát a kiegyensúlyozott tájékoztatást az interneten is eltiporni, a 
sajtószabadságot szeretnék az interneten is megszüntetni, méghozzá nem úgy, ahogy eddig 
próbálták, hogy minden lehetséges eszközzel üldözik a gárdistákhoz hasonlóan a szabad 
véleménynyilvánítókat is. Gondoljunk csak akár Papcsák Ferenc legutóbbi feljelentésére, aki 
kommentelőket jelentett fel, mert például gerinctelennek nevezték őt. Elképesztő, hogy ezért 
eljárás indulhat! Mindenesetre most már úgy tűnik, hogy nemcsak ilyen büntető vagy 
szabálysértési eljárások vannak, hanem szeretnék a fogyasztók számára is elérhetetlenné tenni 
a különböző, önök által tiltott kategóriába sorolandó médiumokat. Ez egész egyszerűen 
elfogadhatatlan, hiszen azt hadd döntse el a fogyasztó, hogy mit szeretne megnézni. 
Nyilvánvalóan azzal még semmilyen jogsértést nem követ el, ha például Magyarországon a 
legolvasottabb jobboldali hírportálnak a híreit szeretné megnézni, annál is inkább, mert a 
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fősodratú médiumokban, szégyenszemre a közszolgálati médiumokban sem lehet hiteles 
információkhoz jutni. Ezért válhatott a legolvasottabb jobboldali hírportállá Magyarországon 
a kuruc.info, és ezt szeretnék most önök tulajdonképpen elérhetetlenné tenni, illetve – azért 
mondjuk ki – ez lehetetlen számítástechnikailag, hiszen azért a globalizáció kapcsán azt kell 
mondanom, hogy egyék meg, amit főztek, ezt ma már nem tudják betiltani. Ennek ellenére 
mit tudnak elérni? Azt, hogy nyilvánvalóan sokak életét megnehezítve a hozzáférést 
megnehezítik, és ilyen értelemben mondjuk adott esetben az olvasottságát csökkentik, hogy a 
pártmédiumok, a Magyar Nemzet, a Hír TV és ezek ismét egyeduralkodók legyenek 
Magyarországon. 

Ez természetesen megtehetik technikailag, de az első kérdésem máris, hogy mennyibe 
fog kerülni mindez, mert a Házszabály értelmében a javaslat várható gazdasági, társadalmi 
hatásairól tanulmányt kell készíteni. Bár még nem olvastam végig az előző munkanapon 
benyújtott javaslatot, de azért nem látok itt ebben olyan grafikonokat, táblázatokat, számokat, 
amire ezúton rákérdeznék, hogy mennyibe fog ez kerülni, nyilvánvalóan a 
választópolgároknak akár közvetve, hiszen ha a szolgáltatókat is terhelik elképesztő 
feladatokkal, nyilvánvalóan át fogják hárítani ennek rendkívül magas, akár sokmilliárdos 
díjait a fogyasztókra.  

A másik kérdésem, hogy mit kell értenie majd adott esetben egy bírónak elektronikus 
adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele alatt. Önök láthatóan arról beszélnek ugyanis, hogy 
egy egész oldalt elérhetetlenné tesznek azért, mert azon az oldalon – mondjuk ki, hiszen a 
hírek is kimondták, hogy a kuruc.infóról van szó, első lépésben nyilván az lesz a 
célkeresztben, de bármilyen más portálon is utána – megjelenik mondjuk egy adott, önök 
szerint jogsértő tartalom, ami szegény Papcsák Ferenc becsületét sérti, hogy valaki 
gerinctelennek nevezi őt. Ezek után fogják, és lekapcsolják az egész portált. Ez fog történni, 
vagy pedig az adott linken teszik elérhetetlenné azt a konkrét cikket? Ebben egyértelműen 
állást kellene foglalniuk, annál is inkább, mert ha egy egész oldalt tesznek elérhetetlenné, 
akkor azt gondolom, hogy le lehet kapcsolni nyugodtan az egész Facebookot is. Mernek-e 
hadat üzenni az egész Facebooknak, hiszen nyilvánvalóan vannak ott jogsértő tartalmak, amik 
adott esetben Papcsák Ferencnek vagy másnak az érzékenységét – szegénynek – sértik, vagy 
pedig adott esetben be lehetne záratni az egész Népszavát, hiszen hány alkalommal követ el 
olyan jogsértést, amely miatt néha még akár helyreigazításra is kötelezik, tehát bíróság is 
kimondja jogerősen, hogy törvénysértést követ el. A jövőben az ilyen médiumokat tehát akkor 
nemes egyszerűséggel elérhetetlenné teszik. Nem arról van szó, hogy utólag kell adott esetben 
valakinek felelnie akár polgári peren keresztül egy jogsértésért, hanem önök a választók és a 
magyar emberek számára elérhetetlenné akarnak tenni valamit. Azt gondolom, hogy erre is 
választ kell kérnünk. Számukra rendkívül fontos az internetes véleményszabadság, hiszen 
tulajdonképpen ott lehet ma már leginkább hiteles információkhoz jutni, főleg azok számára, 
akik nem tudják a még meglévő egy-két folyóiratot megvásárolni. Maximum a folyóiratoknál 
lehet meghúzni ugyanis azt a határt, ha valamire még van egy átlagos társadalmi igény, azt 
még egy hetilapban, egy folyóiratban ma még meg lehet találni a magyar piacon, annak még 
nincs olyan költségvonzata, mint mondjuk egy televíziónak vagy egy napilapnak. De akinek 
nincs pénzük – és a magyar embereknek a megszorítások közepette egyre kevesebb pénzük 
van – folyóiratokat vásárolni, azok az interneten tudnak ma még hiteles információkhoz jutni. 

Több mint egy hónapja indítványoztam bizottságunk ellenőrző albizottságánál, 
Karácsony Gergelynél, hogy ezzel az internetes cenzúrával foglalkozzunk egy albizottsági 
ülés keretében, de nem tartotta szükségesnek azóta sem összehívni az albizottságot. Nem 
véletlen, hogy amikor önök engem leváltottak, őt tették a helyemre, hiszen azért őfelsége 
ellenzéke – aki most is fontosabb elfoglaltságot talált ennél a témánál, talán a Bajnai 
Gordonnal való egyezkedést – nem tartotta fontosnak, hogy az albizottság ezzel foglalkozzon. 
Én már jeleztem, hogy azért itt a főbizottságnak is foglalkoznia kell ezzel, de szerintem nem 
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egy ilyen tárgysorozatba-vételre, általános vitára alkalmatlan indítvány esetén, ami – mint 
ahogy említettem – a Házszabály előírásait is sértve nem mutatja ki, az indokolásban nem 
részletezi a várható becsült gazdasági, társadalmi hatásokat. Fel kellene mérnünk, hogy már 
így is rendkívüli a társadalmi elégedetlenség a médiaműködés területén, és ezek után akarják 
önök ezt az internetes cenzúrát bevezetni. Egyébként néhány hete, két héttel ezelőtt Volner 
János, a Jobbik általános frakcióvezető-helyettese is egy azonnali kérdést tett fel a kuruc.info 
hírportál ügyében, hiszen mondjuk ki, hogy ez az internetcenzúra első körben leginkább 
nyilvánvalóan erre vonatkozik, ahol egyelőre csődöt mondtak. Míg a gárdistákat – akiket 
hasonló ellenségnek tekintettek önök, ahelyett, hogy egy segítő kezet láttak volna bennük – el 
tudták érni, meg tudták találni, magyar családos embereket, és több tízezer, több százezer 
forintos bírsággal vagy akár elzárással tudták őket büntetni, addig egyelőre egy külföldről 
működő, de Magyarországon is elérhető BBC vagy éppen kuruc.info tekintetében egyelőre 
nem tudtak beavatkozni. Önök most azt szeretnék megtenni, adott esetben nem tudom, hogy 
egy BBC-t is le akarnak-e majd kapcsolni, meg akarják-e tiltani az elérhetőségét, és megint 
majd elő kell vennünk a régi középhullámú rádiókat, és úgy próbáljuk a Szabad Európa 
Rádiót fogni, vagy esetleg elő van irányozva, és nyilván a Házszabály szerint felbecsült 
társadalmi, gazdasági hatások, következmények tekintetében van arra is számításuk, hogy 
mennyibe fog kerülni ezeknek az adásoknak a zavarása, ahogy korábban ezt tették a Szabad 
Európa Rádióval. Az is érdekelne tehát, hogy ha ilyen rádióadások lennének, mert lehet, hogy 
a UPC-ig elér a kezük, de lehet, hogy egy szomszédos államban valaki középhullámon rádiót 
sugározna Magyarországra. Van-e arra becslésük, hogy ezeknek az eszközöknek az 
alkalmazása – amit adott esetben a szocializmus idején alkalmaztak a TTT rendszerében –
 kellően korszerű-e, vagy más módszerek, modernebb eszközök lesznek, és hogy ez mennyibe 
fog kerülni. Erre mindenképpen várnék konkrét számadatokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Pörzse Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak nagyon röviden 

szeretnék feltenni egy-két kérdést képviselőtársaimnak és természetesen a kormány 
képviselőinek is. Egyetértenek-e azzal, ha azt mondom, hogy ez az ország 1989-90 tájékán 
arról döntött, hogy nem akar tovább úgy élni, hogy az ország társadalmának egy jelentős része 
nem mondhatja el a véleményét, merthogy ebből elegünk volt, ugyanis ötven évig itt nyögtük 
a kommunizmus összes bűnét. Ennek a bűnnek az egyik legnagyobb része a 
véleménynyilvánítás totális elfojtása volt, ami aztán további intézkedésekhez vezetett, ami 
egészen a terrorig elnyúlt. Talán ebben egyetértünk mindannyian, függetlenül attól, hogy ki 
milyen párt zászlaja alatt ül itt.  

Mi a különbség aközött, hogy valaki az interneten mondja el a véleményét, vagy kiáll 
ide a Kossuth térre, és hangosan, egyetlenegy ember, két ember, tíz ember, száz ember 
érdeklődésére mondja el a véleményét? Szerintem semmi, csak az eszközök és a lehetőségek 
nagyobbak egy internetes portál tekintetében. Lehet azzal egyetérteni, nem egyetérteni, azt is 
elfogadom, hogy egyes internetes portálok stílusát sokan kifogásolják, de hol húzzuk meg a 
határt? Amikor pedig itt, Magyarországon arról hallok, hogy a terrorizmustól való félelem 
tekintetében és a többi, arra tényleg összeugrik a gyomrom. Azért is ugrik össze a gyomrom, 
mert emlékeznek rá, amikor Gyurcsány Ferenc kommandósokat vezényelt a Nemzeti 
Múzeum tetejére? Emlékeznek arra, amikor az önök televíziója Budaházy Györgyöt sejtette 
egy autóban, ahol átad egy futball-labdát, amiben lehetett bomba? Emlékeznek erre? Nézzék 
vissza! Ilyen országban akarunk élni, uraim? Hova fog ez vezetni? Hova fog vezetni ez a 
törvénytervezet? Gondolkozzanak el rajta, arra kérem önöket. 
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ELNÖK: Hozzászólási szándékot továbbiakban nem látok. Államtitkár úrnak adom 
meg a szót a vitában elhangzottakra való reagálásra. 

Dr. Gáva Krisztián (KIM) reflexiói 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. A szabályozás kialakításánál alapvetően azt vettük 
figyelembe, hogy jelenleg a sajtótermékekre milyen szabályozás vonatkozik. A büntető 
törvénykönyv rendelkezik arról az elkobzás szabályai között, hogy ha valamilyen tárgy a 
bűncselekmény elkövetése útján jött létre, azt eszközül használták, azzal valósult meg a 
bűncselekmény, azt el kell kobozni. Ez a sajtótermékeknél is így van: kifejezetten szól egy 
rendelkezés arról, hogy el kell kobozni azt a sajtóterméket, amelyikben a bűncselekményt 
elkövették, tehát ha egy írott sajtótermékben, egy újságban valamilyen bűncselekmény 
elkövetésére szólítanak például fel, vagy abban történik egy személyes adattal visszaélés, egy 
becsületsértés vagy egy rágalmazás, akkor ennek kapcsán végső soron el lehetett, illetve el 
kellett kobozni ezt a sajtóterméket. 

Az internetes sajtótermékekre vonatkozóan semmi ilyesmi szabályozás nem volt, nem 
volt arra lehetőség az interneten keresztül megvalósuló szerzői jogok megsértése, fogyasztó 
megtévesztése, személyes adattal való visszaélés, gyermekpornográfia, terrorcselekménnyel 
kapcsolatos bűncselekmények, terrorcselekményre való felhívás esetében; lehet ilyen, de 
idetartozik a rágalmazás, a becsületsértés is, ami ugyanúgy elkövethető az elektronikus 
sajtótermékek útján. A szabályozást úgy alakítottuk ki, hogy ugyanaz vonatkozzon az 
elektronikus sajtótermékekre, mint az írott sajtótermékekre, így tehát semmi különbséget nem 
tettünk a kettő között. Nem tudom, hogyan kell azt gondolni, ahogy a képviselő úr 
fogalmazott, hogy önök ezt csinálják, önök azt csinálják. Szeretném felhívni a figyelmet arra, 
hogy a bűncselekményeket az igazságszolgáltatás állapítja meg, bíró mondja ki, hogy mely 
cselekmény volt bűncselekmény, ennek eredményeképpen pedig alkalmaz egy szankciót, 
hogy a bűncselekmény útján létrejött újságcikket vagy egy tartalmat tüntessék el, vegyék le az 
internetről.  

Szeretném jelezni, hogy egy fokozatosságról van szó. A tárhelyszolgáltatónak önként 
kell első körben eltávolítania a jogsértő tartalmat. Amennyiben erre nem kerül sor pénzbírság 
ellenére sem, akkor van lehetőség arra, hogy a bíróság kötelezi a szolgáltatókat egy 
úgynevezett URL alapú szűrés segítségével, hogy az oldalt tegyék elérhetetlenné. Felhívom a 
figyelmet arra, hogy nem az egész oldalról van szó – direkt nem akarok honlapcímet mondani 
(Pörzse Sándor: Mondja!), mert a jogalkotó nem ebben gondolkodik, hogy egy konkrét 
honlapot hogyan kell eltávolítani –, hanem hogy a honlapnak azt az oldalát, amelyiken 
szerepel ez a cikk, a szolgáltatókon keresztül szűrje. A szolgáltatók közül most is valamelyik 
önkéntesen a gyermekpornográfiára végez egyébként ilyen szűrést önkéntesen az általa 
szolgáltatott elektronikus oldalak tekintetében, hogy a fogyasztókhoz ne jussanak el ezek az 
oldalak. 

A költségek tekintetében az NMHH-nál ennek a rendszernek a folyamatos frissítése és 
figyelése egy 10-15 millió forintos beruházást jelent, amit a saját költségvetéséből fog 
kigazdálkodni, úgyhogy ez pluszköltséget nem jelent. Még egyszer szeretném megerősíteni, 
hogy a cenzúra szót rettenetesen károsnak érzem, mert a bűncselekmények elleni fellépésről 
van szó, a bűncselekmények alapján született bírói ítéletek végrehajtásáról van szó. 
Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki szerint általános vitára alkalmas a 
javaslat. (Szavazás.) Tizenegy. Kérdezem, hogy ki szerint nem alkalmas általános vitára. 
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(Szavazás.) Kettő. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Köszönöm szépen államtitkár úrnak. 
Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pont keretében szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, 
hogy Mandur képviselő úr kettő levelet is küldött hozzám. Az első levélben az volt a kérés, 
hogy Böröcz vezérigazgató úr válaszát követően kérjük meg a TFSZ alelnökének, Nagy 
Navarro Balázsnak is a véleményét az MTVA-székház előtti demonstrációval kapcsolatban. 
Szeretném őt és a bizottságot is tájékoztatni arról, hogy természetesen írásban intézkedtünk is 
annak érdekében, hogy ez a levél, ez a tájékoztatáskérés megtörténjen. Erről képviselő urat 
elfelejtettem tájékoztatni, amiért elnézést kérek. Ezt természetesnek tartottam, azzal együtt, 
hogy a szervezet elnökét tudjuk megkeresni, hiszen mi egy szervezet esetében az elnökkel 
állhatunk kapcsolatban, és persze az, hogy ő ott kit jelöl ki válaszadásra, azt gondolom, hogy 
már az elnök döntési kompetenciájába tartozik. 

A második levelet most küldte az éjszaka folyamán képviselő úr, amiben 
kezdeményezte azt, hogy november 26-30. között tartson a bizottság egy bizottsági ülést a 
következő napirenddel: tájékoztató az MTVA Kunigunda utcai székháza előtt a 
sajtószabadságért demonstrálók ellen 2012 novemberében történt sorozatos intézményi 
fellépésekről. Előadónak javasolja meghívni Böröcz Istvánt, az MTVA vezérigazgatóját, 
valamint Nagy Navarro Balázst, a TFSZ alelnökét, a demonstrálók vezetőjét, és még egy 
„egyebek” napirendi pontot is tanácsol, illetve javasol képviselő úr.  

Kérdezem, hogy képviselő úrnak van-e szóbeli kiegészítése, vagy pontosan 
ismertettem a levél tartalmát. Képviselő úré a szó. 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Lényegében elmondta, és itt van az 

asztalon, tehát mindenki elolvashatja, a javaslat indokolásaként pedig odaírtam az utolsó 
mondatot, hogy azt hiszem, a közismert helyzet miatt direktben kellene tájékozódni, ahogy ezt 
már több esetben megtettük az elmúlt időszak során. Itt is hoztam példákat erre, hogy a 
bizottság kiemelt ügyekben – ami éppen aktuális volt, és hozzánk tartozott – közvetlenül 
tájékozódott, és meg kell mondanom, hogy ezt szerintem nagyon jól tettük. Karakterében és 
jellegében természetesen ez egy más típusú ügy, viszont jelentőségét illetően azt gondolom, 
hogy van annyira fontos, mint az eddigi ilyen típusú tájékozódás esetében volt, úgyhogy ezért 
indokolt lenne, hogy a bizottság minél hamarabb közvetlenül kapjon arról valami 
tájékoztatást, hogy mi is folyik az intézmény körül, illetve az intézmény beavatkozása, illetve 
a demonstrálók viszonya ebben a kérdésben most hogyan is néz ki.  

Megmondom őszintén, miután úgy látom, hogy nincs különösebb beszélő viszony a 
felek között sem, a Magyar Országgyűlés mint intézmény és ennek érintett bizottsága egy 
ilyen találkozó során, ezzel a kezdeményezésével egy nyitott utat is adhatna ahhoz, hogy ez az 
áldatlan állapot esetleg enyhüljön, vagy valamifajta normalizálódás irányába menjen, ami a 
nemzetközi gyakorlatban többször megfigyelhető. Nem akarok itt most hosszasan sorolni sem 
a múltból, sem a jelenből olyan intézményeket, akik egyébként kívülről felajánlják a 
lehetőséget az egymással feszült viszonyban lévő felek között, hogy valamifajta közvetítő 
szerepet válasszanak maguknak. 

Azt gondolom, az lenne az érdek, hogy mindenféleképpen valamilyen módon 
kivezetődjön ez a konfliktus és probléma, mert úgy látom, hogy bekeményedtek azok az 
álláspontok, és egyre durvább történetek jönnek, arról nem is beszélve, hogy magának az 
intézménynek a tekintélyét is eléggé rombolja az, hogy nem túl hiteles az a címszó, aminek 
alapján ők most végül is a demonstrálók ellen lépnek fel. Ez a szoborépítés meg nem tudom, 
mi egyéb pedig úgy látom, hogy élő ember azért nem nagyon hiszi el, hogy nem abból fakadt 
most már egy év után, hogy az eddigi, nagy hangerővel való elzavarás helyett most 
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építkezünk éppen, és éppen ez történik. Nagyon ellentmondásos hírek vannak az ombudsman 
részéről is, hogy hogyan ítéli meg ezt a kérdést – ő ebben nyilatkozott –, mit tart törvényesnek 
és mit nem, és még sorolhatnánk. Ezért javasolom azt, hogy hívjuk ide a feleket, és hallgassuk 
meg őket, hogy direktben lássuk, hogy ki hogyan ítéli meg ezt a kérdést. Ennél az asztalnál 
még talán – még egyszer mondom – segítséget is adhatnánk ahhoz, hogy a helyzet ne a 
durvulás irányába menjen, hanem inkább a finomodás nyomvonalára kerülhessen, és ebben 
adnánk egy tájékozódáson túl még egy lehetőséget is, amit javasolnám, hogy vállaljunk fel. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen a javaslatról szavaztatni fogok, csak 

annyit tennék hozzá, hogy én magam annak viszont híve voltam – és ezért fogadtam el mind a 
két korábbi javaslatot –, hogy akár az egyik, akár a másik oldalról írásban kérjük be, hogy ők 
hogyan látják az eseményeket. Az egyik tájékoztató levél megérkezett, amelyet 
képviselőtársaim rendelkezésére bocsátottunk. Ha most ez a másik levél is elmegy, és arra 
érkezik válasz, akkor természetesen ezt is képviselőtársaim rendelkezésére fogom bocsátani, 
tartalmától függetlenül. Én magam nem javaslom azt, hogy a vitát idehozzuk a bizottság elé, 
de természetesen megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki Mandur képviselő úr 
indítványával egyetért, és javasolja ennek a bizottsági ülésnek a megtartását. (Szavazás.) 
Kettő. Kérdezem, hogy ki nem ért ezzel egyet. (Szavazás.) Kilenc. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Három. A bizottság tehát ezt a bizottsági ülést nem fogja megtartani. 

Kérdezem, hogy az „egyebek” napirendi pont keretében van-e további hozzászólási 
szándék. Mandur képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Azért az előző szavazásról 

említenék valamit. A Házszabály rendelkezése szerint, ha jól emlékszem, a 76. §-ban van ez 
szabályozva vagy a 67-esben – , kérem, majd nézzék meg, ezt most nem tudom ennyire 
pontosan –, hogy az elnök úr feladata és kötelessége, hogy a bizottsági ülést összehívja, tehát 
ebben a kérdésben ilyen típusú kompetenciája a bizottságnak nincs, ez egy 
véleménynyilvánító szavazásnak tekinthető. Csak azért, hogy egyformán értsük, hogy mi 
történt az előbb. Miután nem napirend-kiegészítés volt az én javaslatom, ami fölött a bizottság 
dönthetett volna a mai ülést illetően, hanem ez egy kezdeményezés volt az elnök úr felé, ami 
az ő hatásköre és kompetenciája, ezért önnél van a döntés továbbra is a véleménynyilvánító 
szavazás után, elnök úr. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: És mint mindig, így most is a bizottság álláspontját fogom képviselni e 

döntés meghozatalakor. További hozzászólást nem látok, így ezt a napirendi pontot, illetve a 
bizottsági ülést is bezárom. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 53 perc)  

 

Pálffy István 
a bizottság alelnöke 

Dr. Cser-Palkovics András 
a bizottság elnöke 
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