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Napirendi javaslat  
 

1. A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges 

és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 

(T/11284. szám)  

(Menczer Erzsébet (Fidesz) és dr. Seszták Miklós (KDNP) képviselők önálló 

indítványa)  

(Módosító javaslatok megvitatása)  

(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: L. Simon László (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Gulyás Dénes (Fidesz)  
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)  
Gyutai Csaba (Fidesz)  
Menczer Erzsébet (Fidesz)  
Németh Zoltán (Fidesz)  
Szabó Csaba (Fidesz)  
Mandur László (MSZP)  
Pörzse Sándor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kiss Attila (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)  
Dr. Kupper András (Fidesz) Gyutai Csabának (Fidesz)  
Lukács László (Fidesz) Menczer Erzsébetnek (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Vályi-Nagy Vilmos infokommunikációért felelős államtitkár (Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium) 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 
2013. június 3-ai ülésén! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Köszöntöm 
képviselőtársaimat, köszöntöm a vendégeket, a hivatal munkatársait! Az előzetesen kiküldött 
napirendi sort mindenki megismerhette. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 
valakinek kiegészítő vagy ettől eltérő javaslata. (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki a 
napirendi sort támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a napirendet. 

A helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása érdekében szükséges 
és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat 
(T/11284. szám) 

Vita és szavazás 

Az 1. napirendi pontunk: a helyi és körzeti televíziók digitális átállásának biztosítása 
érdekében szükséges és egyes hírközléssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 
törvényjavaslat. Köszöntöm az előterjesztőt, Menczer Erzsébet képviselő asszonyt! Javaslom, 
hogy menjünk végig az ajánlási pontokon, és az összefüggőkről egyben szavazzunk. Van-e 
ettől eltérő javaslat? (Nincs jelentkező.)  

Az 1. ajánlási pontban L. Simon László javaslata szerepel. Kérdezem az előterjesztőt, 
hogy támogatja-e. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány részéről nem látok senkit sem. Hozzászólás? (Nincs 

jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság támogatta a javaslatot. 

Mandur képviselő úr javaslata következik. Megjegyzem a szavazás előtt, hogy 
javasolni fogom bizottsági módosító indítvány benyújtását, amely magába foglalja Mandur 
képviselőtársunk számos módosítását. Azért javaslom ennek benyújtását, és nem képviselő úr 
ajánlási pontjainak a támogatását, mert ezen ajánlási pontokban több olyan dolog is van, amit 
én személy szerint nem tartok támogatandónak; ezért javaslom egy – részben az ő javaslataira 
is épülő – pontosító bizottsági módosító indítvány benyújtását.  

Megkérdezem az előterjesztőt, hogy a 2. ajánlási pontot támogatja-e.  
 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? Képviselő úr, parancsolj! 
 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Csak annyit, hogy megpróbáltam gyorsan átolvasni a 

helyszínen kiosztott, viszonylag terjedelmes bizottsági módosító javaslatot, és ahogy említette 
elnök úr is, itt mindjárt az első… 

 
ELNÖK: Van egy rövidebb bizottsági módosító javaslat is; én arra utaltam most. 
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MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Arra utalt? Azt még nem tudtam átnézni idő hiányában. 
Akkor nem tudok mit mondani, mert még nem olvastam el. Köszönöm szépen. Visszaadom a 
szót. (Vályi-Nagy Vilmos az ülésterembe érkezik.) 

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

Szavazzunk! Aki az ajánlási pontot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy 1 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal és 9 tartózkodással az ajánlási pontot nem támogattuk.  

Köszöntöm államtitkár urat, aki közben megérkezett! A 3. ajánlási pontnál tartunk, 
amely összefügg a 4. ajánlási ponttal. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontja?  
 
VÁLYI-NAGY VILMOS infokommunikációért felelős államtitkár (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot képviselek, és nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen 
szavazattal, 7 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a bizottság az ajánlási pontot nem 
támogatta. 

A 4-esről szavaztunk. Az 5. ajánlási pont Mandur képviselőtársunk javaslata. 
Előterjesztő? 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. 
 
ELNÖK: Tárca? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS infokommunikációért felelős államtitkár (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Szavazzunk! Aki támogatja? 

(Szavazás.) Egy. Ellene? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) Egy. Megállapítom, hogy 1 
igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a bizottság a javaslatot nem 
támogatta. Köszönöm.  

Két bizottsági módosító indítvány benyújtását javaslom. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Először a rövidebbet vegyék a kezükbe. Ezek azok a kisebb javaslatok, amelyekre az előbb 
utaltam: néhány olyan módosítás, amelyre Mandur képviselőtársunk is felhívta a figyelmet. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. Mandur képviselő úr parancsoljon! 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Most már sikerült ezt átnéznem, és 

összevetnem a benyújtott módosító javaslataimmal. Egyrészt örömmel állapítom meg, hogy a 
bizottsági módosító szó szerint ugyanazokat a módosításokat tartalmazza, amit én is 
benyújtottam normál rendjében, tehát tartalmát illetően igazából támogatandó ez a bizottsági 
módosító, viszont egy megjegyzést hadd tegyek hozzá. Nyilván politikai gusztus kérdése, 
hogy a kormánypárti oldal szó szerint ugyanazt benyújtva bizottsági módosítóként hajlandó 
majd valószínűleg megszavazni a plenáris ülésen is, míg az én ugyanígy benyújtott, szó 
szerint megegyező módosító javaslataimat az előbb szavazták le, a kormány nem támogatta; 
nyilván ezt fogja támogatni, amivel én egyet fogok érteni, hiszen mondom, szó szerint 
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egybevág mindazzal, amit én benyújtottam. Ez csak egy megjegyzés arra, hogy megtehették 
volna akár azt is, hogy a módosító javaslataimat megszavazzák, és ugyanott vagyunk, de nem 
baj, az ügy a lényeges meg a megoldás, a végeredmény, úgyhogy ezt támogatni fogom, de azt 
hiszem, ez a fajta megjegyzés azért dukál ehhez a dologhoz. Köszönöm szépen, visszaadom a 
szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Annyiban hadd pontosítsam, amit 

elmondott, hogy nem pontosan ugyanaz az anyag. Ha megnézi, az (1) bekezdésben az 
„illetve” törlésénél az „és” bekerülését, itt ugyan látszólag csak kötőszóról van szó, de ezek 
érdemi dolgok, úgyhogy nem mindenben szó szerint azt javaslom követni, amit ön benyújtott. 
Ezért jeleztem már az elején, hogy számos aprósággal egyetértünk, de összességében nem 
mindennel. Ezért javaslom, hogy ne az ön módosító indítványait fogadjuk el, hanem egy 
másikat nyújtsunk be. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy támogatja-e a módosító indítvány 
benyújtását. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS infokommunikációért felelős államtitkár (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólási szándékot nem látok. Kérem, szavazzunk! 

Aki támogatja a módosító indítvány benyújtását, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság 1 tartózkodással bizottsági módosító indítványt nyújtott be.  

Ott van önök előtt a hosszabb javaslat is, képviselőtársaim; ezt kormánypárti 
képviselőtársaim már áttanulmányozták, és úgy látom, hogy akkor Mandur képviselő úr is. 
Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki ehhez hozzászólni. Mandur képviselő 
úr, parancsoljon! 

 
MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Az Eht.-hez benyújtott részekről 

nem fogok tudni mit mondani, mert az egy másik területhez tartozó dolog, és itt nagy hirtelen 
nem volt lehetőségem ezeket összevetni – ezt muszáj elöljáróban elmondanom –, és amit 
látok ebben gyorsolvasással és nem belemélyülve, mert erre sok idő nem adódott, 
természetesen nem tudom egyben támogatni ezt a javaslatot. Lenne viszont kérdésem. Az 
egyik az, hogy a 10. pontban ezt a 28. §-t új paragrafusként ide behozza, és aztán továbbtolja 
a többit. Ez az Eht. 96. §-ának egy módosító javaslata. Csak az a kérdésem, hogy az eredetileg 
benyújtott törvényjavaslatban – amit Menczer képviselő asszony benyújtott – nincs megnyitva 
ez a szakasz, és egy olyan módosítót akarunk benyújtani egy meg nem nyitott szakaszhoz, 
ami jelen esetben az én értelmezésem szerint csak úgy lehetséges szabályszerűen, ha egy új 
törvényjavaslatot nyújtanánk be az Eht.-hez, amelyben a 96. §-t kívánnánk módosítani. 

Mi erről az előterjesztői vélemény meg a kormány álláspontja, hogy egy meg nem 
nyitott törvénymódosításhoz akarunk benyújtani egy módosító javaslatot, ami szerintem nem 
helyénvaló? 

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Továbbra is azt javaslom képviselőtársaimnak, 

hogy ebben a formában nyújtsuk be a módosító indítványt. Amennyiben valóban 
megállapítható szabálytalanság, akkor nyilvánvalóan a plenáris ülésen majd ennek 
megfelelően fogunk eljárni. Most azt kérem képviselőtársaimtól, hogy a szöveg egysége, 
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koherenciájának megőrzése érdekében ebben a formában nyújtsuk be a módosító indítványt, 
de azért kérdezzük meg az előterjesztőt, hogy ezt így ebben a formában támogatja-e. 

 
MENCZER ERZSÉBET (Fidesz) előterjesztőként: Támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A tárca részéről, államtitkár úr? 
 
VÁLYI-NAGY VILMOS infokommunikációért felelős államtitkár (Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. További hozzászólás? Szavazzunk! Aki a módosító indítvány 

benyújtását támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy 2 ellenszavazattal és 10 igennel a bizottsági módosító 
indítvány benyújtását megszavaztuk. A napirendi pontot ezennel lezárom. Köszönöm szépen 
államtitkár úrnak a részvételt, és az előterjesztőnek is a munkáját. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2. napirendi pontunk az „egyebek”. Megkérdezem 
képviselőtársaimat, hogy valaki kíván-e valamit bejelenteni, elmondani, hozzászólni. (Nincs 
jelentkező.) Én igen viszont szeretnék bejelentést tenni elnökként. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat arról, hogy jövő héten, mához egy hétre Balog Zoltán miniszter urat 
fogjuk meghallgatni. Kérem képviselőtársaimat, hogy a meghallgatásra készüljenek fel, hogy 
kellő méltósággal és komolysággal vegyék az akadályokat, és tartsuk meg az ülésünket.  

Arról is tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy két hét múlva, még a nyári ülésszak 
során szeretném, ha nyilvános meghallgatást tartanánk a zenei jogdíjak beszedésével és az 
Artisjus működésével kapcsolatosan. Erre szeretném meghívni valamennyi, szerzői jogdíjat 
kezelő egyesületnek a vezetését, az érintett szakmai szervezetek vezetőit, így többek között a 
vendéglátós és a szállodai szakmának a képviselőit is, hogy ők is hozzá tudjanak szólni, és el 
tudják mondani a gondjaikat és panaszaikat, hogy vitassuk meg azt, hogy Magyarországon a 
zenei szerzői jogi helyzet jó helyzetben van-e vagy nem. Szeretném, ha itt lenne körünkben 
Bendzsel Miklós is. Mindezt azért vetem csak fel, hogy amennyiben képviselőtársaim 
szeretnének valakit meghívni, akkor szíveskedjenek azt számomra jelezni, hogy ki az a 
szakmai szervezeti vezető vagy szakértő, komoly szakember, akit szeretnének úgy meghívni, 
hogy hozzá is tudjon szólni ezen az ülésen. Ezt természetesen nem most kérem, hanem 
írásban a ksb@parlament.hu-ra szíveskedjenek nekem megküldeni. Köszönöm. (Pörzse 
Sándor: Mikor lesz ez?) Két hét múlva, tehát úgy tervezem, mához két hétre, 17-én. Ez a 
tervem, és remélem, hogy meg is tudjuk tartani, mert még az érintetteket is meg kell 
keresnünk. Egy hét múlva tehát miniszteri meghallgatás, két hét múlva pedig a szerzői jogi 
területnek az áttekintése. További hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Az ülést berekesztem, a 
plenárisra mindenkinek jó munkát kívánok! Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 17 perc)  

 

 L. Simon László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


