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Napirendi javaslat  
 

1. A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/10200. szám)  

(Lázár János és L. Simon László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  

 

2. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 

CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 

2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10051. szám) 

 

3. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 54 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

PÁLFFY ISTVÁN (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság! El fogjuk kezdeni a bizottsági ülést, 
annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy a kormány képviselője éppen hol tart. Egyszer 
Habsburg Ottó, amikor a Magyar Televízióban hosszas percek óta az éppen akkor regnáló 
elnökre várt, aki nem érkezett meg, azt mondta, hogy jó, ő még csak várhatna, de a fodrásza 
nem várhat, úgyhogy miután a következő programjára igyekezett, ott hagyta az egész 
hóbelevancot. Ennek szellemében el fogjuk kezdeni; köszönöm szépen a jelenlévőknek, hogy 
megtisztelték a bizottság ülését. (Karvalics Ottó távozik az ülésteremből.) 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. A napirendi pontok vonatkozásában 
jelzem, hogy az 1. ponthoz módosító javaslat nem érkezett, ezért azt töröljük.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 2. ponttal – mint egyetlen napirendi ponttal –
 napirendi javaslatként egyetért-e. Ha igen, akkor azt jelezzék! (Novák Előd: Bocsánat, 
hozzászólásom lenne.) Ehhez kapcsolódóan? (Novák Előd: Igen.) Novák Előd, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Ügyrendben a tegnapi javaslatomat 

ismételném meg, hiszen elnök úr azt mondta, ha jól emlékszem – bár a szó szerinti 
jegyzőkönyv nincs előttem –, hogy a következő ülésen ezt napirendre tűzzük az ellenőrző 
albizottság elnöki tisztség pótlását. Javaslom, hogy ezt vegyük most napirendre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tekintve, hogy elnök úr tett erre ígéretet, én ezt most nem tudom 

érvényesíteni; előkészítve nincsen. Kérem szépen Novák Elődöt, hogy érje be azzal, hogy ez a 
következő ülésen lesz. Ha nem éri ezzel be, a napirendi javaslatról akkor is szavazni fog a 
bizottság, csak jelzem, úgyhogy talán jobb, ha mégis beéri vele. (Novák Előd: Micsoda 
fenyegetés! Köszönöm, de megmérkőznék. Vállalom a megmérettetést. – Kiss Attila az 
ülésterembe érkezik.) Köszönöm szépen. Akkor ezzel felteszem a napirendet szavazásra.  

Aki a napirendet támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizenhárom igen. 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Köszönöm szépen. (Novák Előd: 
Ügyrendben jelentkeznék.) Parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Mint jeleztem is, volt egy 

ügyrendi javaslatom: egy módosító javaslat a napirendhez, amit elnök úr nem tett fel 
szavazásra, úgyhogy nem tudom, hogy most mi a helyzet. Sajnos elfogadták a napirendet 
anélkül, hogy az enyémet megszavaztatta volna, pedig erre bizony szükség lett volna, hiszen 
mondtam, hogy én tartom – a fenyegetésnek vélt szavai ellenére is – a módosító javaslatomat, 
még ha azt borítékolhatóan le is szavazták volna. Ez így nem volt korrekt. 

 
ELNÖK: Semmi gond, képviselő úr, felteszem az ügyrendi javaslatát szavazásra. Aki 

egyetért Novák Előd ügyrendi javaslatával, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egy. 
Ellene? (Szavazás.) Tíz. Tartózkodik? (Szavazás.) Négy. Képviselő úr ügyrendi javaslatát 
ezzel elvetettük. 

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi 
CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10051. szám) 

Vita és szavazás 

Tisztelt Képviselőtársaim! Következik a sajtószabadságról és a médiatartalmak 
alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a 
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tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz érkezett kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Tekintve, hogy a 
javaslatok összefüggőek, ezért az 1., illetve a 2. pontban jelzett javaslatokról kell szavaznunk, 
azzal, hogy azok a megjegyzés szerint összefüggnek az ott megjelölt pontokkal. Tekintve, 
hogy a kormány képviselője változatlanul nincs jelen, kérem, hogy jelezze, aki ezzel 
kapcsolatban hozzá kíván szólni. Hiller István képviselő úr, parancsoljon! 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Nem is azért, merthogy a kormány képviselője itt 

van vagy nincs itt – mert láthatóan kevés beleszólása van ilyen szinten –, arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy az 1. pontban a b) pont két ponttal, ba), illetve bb) alponttal 
rendelkezik.  

Az egyik azt mondja, hogy a kinevezést Magyarországon elismert tudományos 
fokozattal rendelkező személy esetében lehessen gyakorolni – ezzel egyet lehet érteni –, a 
második pont azonban kiváltja egy „vagy” szócskával, és opcióvá teszi, hogy legalább tízéves 
oktatói gyakorlattal felsőoktatási intézményben. Aki magyar felsőoktatási intézményben tíz 
éven keresztül oktatói gyakorlatot folytat, és nem szerzett tudományos fokozatot, azt kell 
mondanom, némiképpen ismerve – és tudom, hogy a tisztelt képviselő urak is ismerik – a 
magyar felsőoktatást, ott azért komoly bajok vannak, és nem gondolom, hogy egy ilyen 
meghatározó tisztségre akkor alkalmassá tehető.  

Kérem, hogy ezt gondolják végig, mert az opció így nevetséges; szakmailag 
nevetséges. Egyébként szeretném jelezni, hogy nem az ügy iránti érzéketlenség miatt, hanem 
az oktatási bizottságban Varga miniszterjelölt úr meghallgatása kezdődik, ezért néhány perc 
múlva el fogok menni, és szerettem volna ezt jelezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy hozzáfűznivaló, hogy a ba) és a bb) kitételei azért 

azt nem zárják ki, hogy van olyan személy, aki az egyik vagy a másik csoportnak nem együtt 
tagja. (Novák Előd: Így van.) Következésképpen a javaslat logikus, még akkor is, ha a magyar 
felsőoktatásban kialakult helyzetben lehet, hogy nem tükrözi legtökéletesebben a választható 
opciókat. (Dr. Hiller István: Mondhatom?) Igen, azért kérdeztem. 

 
DR. HILLER ISTVÁN (MSZP): Logikailag a két állítás nem zárja ki egymást, tehát 

valóban elképzelhető olyan személy, aki tíz éve a magyar felsőoktatásban oktató, ám nem 
szerzett tudományos fokozatot, de ezt a személyt azért nagy bátorság lenne egy ilyen 
tisztségre jelölni, ismerve, hogy a felsőoktatási intézményeink meghatározó többsége, de 
valóban 90 százalék fölötti többsége megkövetel tudományos fokozatot, már csak a 
tanársegédi és adjunktusi betöltött évek után. Ez mégiscsak egy önök által vélhetően 
elfogadásra kerülő törvény; nem kulturális, hanem oktatási szempontból nézve ez egy nagyon 
nevetséges állítás. Nem az a kérdés, elnök úr, hogy ilyen van-e vagy lehet-e – önnek igaza 
van, lehet –, de szakmai szempontból az nagyon durva, hogy egy ilyen fontos hatóság élére 
olyan személy kinevezése lehetséges, aki a magyar felsőoktatásban tíz évet eltöltve nem 
tudott vagy nem akart tudományos fokozatot szerezni. Ezt a komolyság miatt gondolom 
megemlíteni, aztán olyat fogadnak el, amilyet akarnak, csak ez egy elég durva ügy. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gulyás Dénes! 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy rövid megjegyzést 

szeretnék tenni. Bizonyára vannak olyan felsőoktatási intézmények, ahol nem tudott az illető 
17, 18, 20 év alatt sem tudományos fokozatot szerezni, hiszen éppen mondjuk az én 
területemen nincsen tudományos fokozat. Mondhatnék a művészetek területéről is hasonló 
példákat. Bár talán kicsit furcsa a hasonlat, hiszen ilyesmiről szó sem kerülhet ebben az 
esetben, amiről most beszélünk, de azért mégiscsak lehetnek olyan zseniális képviselői 
bizonyos területeknek, akiknek még urambocsá, egyetemi végzettségük sincs: Latinovics 
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Zoltánnak sem volt, Tordy Gézának sem volt. Ettől ez nem azt jelenti, hogy mondjuk őket 
alkalmasnak tartanám egy ilyen posztra, de azért a felsőoktatás területén adódik nem is 
egyszer olyan helyzet, hogy nincsen mód vagy lehetőség különböző tudományos fokozatok 
elérésére, többek között azért például egy művész esetében, mert ahelyett, hogy ezzel 
foglalkozott volna, inkább utazott a világban, és akár világhírű is lehetett. Bizonyos 
fenntartásokkal fogadom tehát el, amit mond képviselő úr, miniszter úr, de előadódhat olyan 
állapot, olyan helyzet is, amikor tudományos fokozat nélkül is alkalmas lehet valaki erre. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Novák Előd! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Már az általános vitában is jeleztem, hogy eltúlzottnak 

tartjuk ezeket a szakmai elvárásokat, a ló túlsó oldalára esnek, és könnyen lehet, hogy 
tulajdonképpen szinte senki se fogja tudni betölteni majd ezeket a tisztségeket, legalábbis a 
potenciális jelöltek közül. Ilyen értelemben örülök ennek a módosításnak, és nem értek egyet 
Hiller Istvánnal abban, hogy ez túlzás lenne, akár az előttem szóló érvei alapján. Ha mondjuk 
Karácsony Gergelyre pillantunk, ő is nyolc éve egyetemi oktató, és nincs tudományos 
fokozata, várhatóan nem is lesz két éven belül sem, ennek ellenére nem gondolom, hogy őt 
szakmai alapon kellene kizárni a potenciális elnökjelöltek listájából. Hagyja meg nekem azt 
az örömöt, hogy én politikai alapon szavazzam le őt, és mondjam azt, hogy botrány lenne, ha 
ő lenne a hatóság elnöke. (Derültség a Fidesz oldalán.) Azt gondolom tehát, hogy kivételeket 
találhatunk sok területen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Nincs jelzés.) Mielőtt szavazásra 

bocsátom a kérdést, azt jegyzem meg, hogy érje be Hiller képviselő úr azzal, hogy mi jelezni 
fogjuk ezt a problémát a minisztériumnak, ugyanakkor a bizottsági hozzászólásokból az 
megállapítható volt, hogy a javaslat formailag is értelmes. Aki egyetért a bizottsági ajánlás 
1. pontjával, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizenhárom. Ellene? (Szavazás.) Kettő. A 
bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 

A 2. pont Cser-Palkovics András javaslata. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás. (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Szavazzunk! (Dr. Hiller István távozik az ülésteremből.) 
Aki a 2. számú ajánlási pontot támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Tizenkettő. 
Ellene? (Szavazás.) Kettő. A bizottság a 2. ajánlási pontot megszavazta 12 szavazattal, 2 
ellenében.  

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a napirendi pontot lezártuk. Az „egyebek” napirendi 
pont keretében van-e valakinek bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nem jeleztek semmit. 
Az ülést bezárom. További jó munkát kívánok! Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 06 perc)  

 

 Pálffy István 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


