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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 58 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök a Kulturális és sajtóbizottság 2013. október 28-ai 
ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Az előzetesen kiküldött napirendi sort 
a ma délelőtti módosítással egyetemben minden képviselőtársam megkapta. Megkérdezem, 
hogy ezzel kapcsolatosan van-e valakinek a napirendet kiegészítő javaslata. Novák képviselő 
úr, parancsoljon! 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, egyrészt érdekelne, hogy 

miért került le néhány órával ezelőtt a napirendről egy rendkívül érdekes, n+1. kárpótlási 
javaslat, illetve még jobban érdekelne, hogy egyáltalán miért került fel, és mi az oka ennek a 
hirtelen benyújtásnak és a hirtelen levételnek is, amit elnök úr javasolt.  

Másrészt van egy kiegészítő javaslatom. Miután a bizottságunk ellenőrző albizottsága 
a legutóbbi elnökváltás óta, több mint fél év elteltével Mandur László elnöklete alatt eddig 
egyetlenegyszer sem ülésezett – annak ellenére, hogy ezt számtalan alkalommal kértem tőle, 
és azt gondolom, hogy rendkívül sok feladata is lenne az Országgyűlés Kulturális és 
sajtóbizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását vizsgáló ellenőrző albizottságnak –
, és úgy néz ki, hogy továbbra sem hajlandó ezt az ülést összehívni, több mint fél év elteltével 
sem, és egyetlenegyszer sem az elnöklete alatt, ezért azt javaslom, hogy tűzzük napirendre az 
albizottság elnökének leváltását, hogy végre működhessen ez a bizottság. Megértem, hogy 
kényelmes az, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem folytat ellenőrző tevékenységet az ellenőrző 
albizottság, azonban szerintem erre szükség volna, ezért javaslom, hogy 2. napirendi pontként 
tűzzük napirendre ezt az elnökváltást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdésére tájékoztatásul azt tudom 

mondani, hogy azért került fel a korábbi napirendi sorok közé az ön által hiányolt javaslat, 
mert elnöki jogkörömnél fogva felvettem, most pedig azért került le, mert elnöki jogkörömnél 
fogva levettem.  

A második kérdésével kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy szavazzunk. Aki 
Novák képviselő úr napirend-kiegészítő javaslatát támogatja, az kérem, hogy kézfeltartással 
szíveskedjék jelezni! (Szavazás.) Kettő. Ellene? (Szavazás.) Köszönöm. Tartózkodik? 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 tartózkodással és 2 ellenszavazattal 
nem támogatta Novák képviselő úr napirend-kiegészítő javaslatát. 

Szavazzunk a napirendről! Aki a napirendet az előzetesen kiküldötteknek megfelelően 
támogatja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene? (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 ellenszavazattal elfogadta a napirendet.  

Köszöntöm egyúttal Osztolykán Ágnes képviselőtársunkat, aki a bizottság új tagja. Jó 
munkát kívánok a bizottsági munkához képviselő asszonynak! 

Tájékoztató a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság működéséről, új elnökének 
bemutatkozása, tervei ismertetése 

Hölgyeim és Uraim! Megnyitom az 1. napirendi pontunkat: tájékoztató a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság működéséről, új elnökének bemutatkozása, tervei ismertetése. 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben dr. Karas Monika elnök asszonyt. Nagyon 
szépen köszönöm, hogy elnök asszony elfogadta a meghívásunkat, és hogy a bizottság 
hagyományainak megfelelően a bizottság tárgykörébe tartozó kérdésben tájékoztatást fog 
nekünk adni. Köszöntöm elnök asszony munkatársait is, Zsupán Attila igazgató urat és dr. 
Kiricsi Karola Médiatanács-szóvivő asszonyt, köszöntöm a teremben a sajtó képviselőit, 
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munkatársainkat, valamennyi érdeklődőt. A napirend tárgyalásánál a menetrend a következő 
lesz – legalábbis ezt javaslom –, hogy elnök asszony, ahogyan előzetesen tájékoztatott, 
készült egy rövid beszámolóval, azt kérjük elnök asszonytól, hogy adja elő, foglalja össze az 
elképzeléseit, a kinevezés óta eltelt időszak tapasztalatait, és utána – ahogyan azt a hasonló 
meghallgatásoknál szoktuk tenni – a képviselőtársaim kérdéseket, véleményeket 
fogalmazhatnak meg. Egykörös vitát javaslok, és utána – zárásul – elnök asszony tud reagálni 
az elhangzott kérdésekre és véleményekre. Van-e ettől eltérő javaslat? (Nincs jelentkező.) 
Nincs, tehát akkor ennek megfelelően fogjuk az ülést végigvinni. Köszönöm szépen még 
egyszer, elnök asszony, hogy eljött, és ezennel megadom a szót. Parancsoljon! 

Dr. Karas Monika (NMHH) tájékoztatója 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszöntöm a 
tisztelt bizottság tagjait! Köszönöm, hogy körükben fogadtak, és lehetőséget biztosítanak a 
bemutatkozásra. Dr. Karas Monika vagyok. Megtiszteltetés számomra, hogy a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság elnökeként a jövőben önökkel is együtt dolgozhatok azért, hogy 
a magyar médiapiac és a hírközlési szektor a lehető leghatékonyabban szolgálja a közösség 
érdekeit. Az augusztusi hivatalba lépésem óta eltelt bő két hónapban alaposan tájékozódtam 
az NMHH folyamatban lévő ügyeivel kapcsolatban, a hatóság szakmai vezetőivel 
áttekintettem az előttünk álló legfontosabb feladatokat, sorra vettük a média- és a hírközlési 
piac legfontosabb, elnöki döntést igénylő kérdéseit is; legelsősorban meggyőződtem arról, 
hogy az alapító elnök, Szalai Annamária elvégzett munkája olyan értékeket és szilárd alapokat 
teremtett, amelyekre bátran tudunk a jövőben is építkezni. 

Az értékek sorában legeslegelsőként számomra – mint jogásznak – a jogállamiság áll a 
legelső helyen, ami a jog feltétlen uralmát és a törvények feltétlen tiszteletét jellemzi. Felelős 
és független hatóságként minden döntésünkben és lépésünkben a hatályos jogszabályok 
szerint járunk el. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a hatóság működésének nem pusztán 
csak a törvények betartása és betartatása kell, hogy legyen a feladata, hanem az is, hogy a 
magunk területén és a magunk eszközeivel elősegítsük a XXI. századhoz méltó gazdasági 
fejlődést hazánkban, és mindent megtegyünk az ország versenyképességének javítása 
érdekében. Fontos alapérték számomra, hogy XXI. századi modern hatóságként 
tevékenységünk a társadalmi esélyegyenlőséget is szolgálja mindazokon a területeken, 
amelyekért felelősek vagyunk. Küldetésem – és a hatóság küldetése is –, hogy döntéseinkkel a 
kulturális és infokommunikációs javakhoz való hozzáférés esélyegyenlőségét mindenki 
számára biztosítsuk. Emellett, tehát a jogállamiság és a javakhoz való egyenlő hozzáférés 
esélyegyenlősége mellett ugyanilyen fontos értéknek tekintem a partnerséget; felelős 
vezetőként kiemelten szeretnék építeni arra az erőre, amit egy ilyen partneri együttműködés 
jelent. Ez a partnerség együttműködést jelent az uniós társhatóságokkal, az állami és piaci 
szereplőkkel, a különböző szakmai és társadalmi szervezetekkel, tehát mindazokkal, akik 
partnerként tekintenek ránk, és mi is partnerként tekintünk rájuk hazánk digitális 
gazdaságának fejlesztésében, illetve a XXI. századi új médiakultúra megteremtésében és 
megerősítésében.  

Eltökélt szándékom, hogy a hatóság kiemelt helyen kezelje, és kiemelt figyelmet 
fordítson a kiskorúak védelmére és a digitális biztonság megteremtésére és erre a kérdéskörre, 
ugyanakkor egyetlen percre sem feledkezünk meg arról, hogy a döntéseknek és a 
cselekedeteinknek emberközpontúnak és közösségközpontúnak kell lenniük, hiszen e 
csúcstechnológiás alkalmazások és legkülönfélébb média- és infokommunikációs javak 
felhasználója az ember; a közösségben élő ember. Hatóságunknak továbbra is nagyon fontos 
feladata, hogy minél több embert – köztük a felnövekvő generációk tagjait is – széles körben 
hozzásegítsen az új médiakultúra magabiztos birtoklásához. Az én felfogásomban ez az új 
médiakultúra az aktív, médiumokból özönlő tartalmakat nemcsak passzívan befogadó, hanem 
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azok közt tudatosan szelektáló, illetve megfelelő készségek és képességek birtokában akár 
előállítani is képes ember sajátja. Azért fogok dolgozni, és arra biztatom a kollégáimat is, 
hogy az NMHH minden projektjében ezek köré a fő alapértékek köré szervezzük a közös 
munkánkat. 

A feladatokról szólva röviden szeretném elmondani, hogy az egyik legfontosabb 
feladata a hatóságnak a frekvenciahasznosítás, a hazánk távközlési piacának fejlesztését 
szolgáló felelős spektrumgazdálkodás és a frekvenciahasznosítás. A távközlési szolgáltatókkal 
ebben a körben nagyon fontos stratégiai partnerségre törekszünk; a hatóság munkatársai az 
elmúlt időszakban is nagyon-nagyon fontos feladatokat végeztek, és nagyon sokat dolgoztak 
azon, hogy a spektrumvagyon hasznosítása sikeres lehessen. Örömmel tudom önöknek 
bejelenteni – amit a sajtóból nyilván mindannyian jól ismernek –, hogy a spektrumhasznosítás 
első szakasza sikeresen lezajlott, az NMHH idén szeptemberben a három magyarországi 
mobilszolgáltató 900 és 1800 megahertzes frekvenciára vonatkozó jogosultságait egységesen 
2022-ig meghosszabbította, és így harmonizáltuk is a lejárati idejüket. A szolgáltatók 
összesen 110,902 milliárd forint licencdíjat fizetnek a használati jogokért, és ezért 2022 
tavaszáig mobilszolgáltatást nyújthatnak az adott frekvenciatartományokon. 

A hosszabbításból származó licencdíj-bevétel európai összehasonlításban is jelentős 
összeget hozott a magyar államháztartásnak. A magyar hasznosításból befolyó 110 milliárd 
forintos összeg az európai benchmark-adatok 68 milliárd forintos átlagához képest 
60 százalékkal magasabb. Ez az európai átlaghoz képest is jelentős állami bevétel mellett a 
Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone, valamint a hatóság stratégiai megállapodása 
hosszú távú alapját jelenti a magyar digitális gazdaság fejlődésének, kiszámítható keretet 
biztosít a mobilpiaci fejlesztéseknek, és garantálja, hogy a felhasználók számára egyre 
magasabb színvonalú adat- és telekommunikációs szolgáltatások váljanak hozzáférhetővé. A 
munka azonban itt nem áll meg; az NMHH az év hátralevő részében megkezdi a 
frekvenciaértékesítések második ütemét is. A hatóság ennek érdekében az elmúlt időszakban 
elindította a még polcon lévő mobilfrekvenciák aukciójának előkészítését. Itt nyomatékosítani 
kell, hogy a spektrumvagyon-hasznosítás sikerét számomra az jelenti, ha a hírközlési piacon 
erősödik a verseny, végeredményét tekintve pedig európai összehasonlításban is versenyképes 
árakat, szélesedő szolgáltatási palettát és nagyobb széles sávú lefedettséget kapunk. Ennek a 
spektrumhasznosításnak a sikere vállalkozások százezreit és előfizetők millióit érinti 
kedvezően, ezenkívül társadalmi jelentősége igen nagy az államháztartás bevételei 
vonatkozásában.  

A következő feladat, ami gyakorlatilag már csak egy pár napig feladat, a digitális 
átállás; ugyanilyen országos jelentőségű projekt a digitális átállás, amellyel európai uniós 
kötelezettségeinknek is eleget teszünk. Július 31-én lezárult az első ütem, és azt lehet 
mondani, hogy európai viszonylatban is az egyik leggördülékenyebb átállást valósította meg a 
hatóság, amiért úgy gondolom, hogy minden közreműködőt köszönet illet. Akik segítségre 
szorultak az átállásban, azok eddig is megkapták, és az október 31-ével megvalósuló második 
ütemben is minden segítséget megkapnak, senkit sem hagytunk, és nem hagyunk 
televízióadás nélkül; mindenki számára egyenlő eséllyel kell biztosítanunk, hogy 
hozzáférjenek a legfejlettebb digitális televíziós technológia által biztosított előnyökhöz. A 
legfrissebb adatok szerint az ország egész területén több mint 130 ezer háztartást szereltünk 
fel digitális vételi eszközökkel, és a hatóság az Antenna Hungáriával együttműködve 25 
átjátszó adót helyezett üzembe országszerte, annak érdekében, hogy a digitális vétel 
mindenhol megfelelő kép- és hangminőséget jelentsen. Munkatársaimtól elvárom, hogy az 
első ütemhez hasonlóan a héten lezáruló második ütemet is ugyanilyen gördülékenyen és 
sikeresen vigyék véghez.  

A következő nagy feladat, ami szintén megnyitás előtt áll, ez a H95, illetve most már a 
névadási pályázat eredményeként Bűvösvölgy nevet viselő új médiaértés-központ, amellyel 
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tulajdonképpen azt a célt szolgáljuk, hogy a felnövekvő generációk médiaértés-készségeinek 
és digitális tudásának fejlesztése megfelelő módon legyen biztosítva. November végén az első 
tesztcsoportok részére megnyitjuk ezt a Bűvösvölgy nevet viselő médiaértés-központot. Az 
európai viszonylatban is egyedülálló kezdeményezés célja, hogy az ott részt vevő 
tanulócsoportok, gyerekek egy élményszerű oktatási folyamat keretében, saját 
tapasztalataikon keresztül ismerkedjenek meg a média és a hírközlés világával. Itt a házban 
eltöltött nap folyamán a fiatalok saját híradót készíthetnek, reklámot forgathatnak, 
kipróbálhatják, hogy mennyire biztonságosan mozognak az internet virtuális világában, vagy 
elkészíthetik akár saját rádióműsorukat is. A központ célja tehát az, hogy rávezesse a 
fiatalokat arra, hogy miként tudják a médiát és a hírközlési eszközöket okosan a saját 
előnyükre használni. Szeretném bejelenteni, hogy a legnagyobb média- és hírközlési cégekkel 
közösen megvalósított Bűvösvölgy-projektünk nagy eséllyel jelentős uniós támogatásban is 
részesülhet, hiszen a kollégáim kiváló szakmai anyagot tettek le a bírálóbizottság asztalára. 
Kérem, hogy amennyiben tehetik, a bizottság tagjai is jöjjenek el a központ megnyitójára; a 
kollégáim értesíteni fogják önöket a pontos időpontról. 

A feladatok között szólni kell az „új médiakultúra kreatív műhelyekről” is, amelyekkel 
azt a fontos törekvést valósítjuk meg, hogy a hatóság, tehát az NMHH a továbbiakban is 
együttműködő partnerként, a jövő média- és hírközlési szakembereit képző tudásbázisként 
tekint az egyetemekre. A fiataljaink képességei és tehetsége világraszóló, és úgy gondoljuk, 
hogy ehhez a megfelelő környezet is megilleti őket, ezért folytatni kívánjuk azt a programot, 
amelynek keretében – az egyetemekkel partnerségben – az NMHH csúcstechnológiával 
felszerelt „új médiakultúra kreatív műhelyeket” hozott létre a felsőoktatási intézmények falain 
belül. A program részeként a hatóságunk már két tökéletesen felszerelt médialabort rendezett 
be a Pécsi Tudományegyetemen, illetve a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és 
örömmel jelenthetem be, hogy a következő „új médiakultúra kreatív műhelyt” még az idén a 
magyar kreatívszakember-képzés fellegváraként számon tartott Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetemmel közösen fogjuk elindítani. 

A feladatok körében említenem kell az új médiakultúra magabiztonságos és 
biztonságos használatára való törekvést, illetve az erre való nevelést. A hatóság által 
üzemeltetett internet-hotline-szolgáltatásra gondolok, amelynek munkatársai az elmúlt két 
évben több ezer bejelentést fogadtak, és a tartalom- és tárhelyszolgáltatókkal együttműködve 
számos esetben sikerült elérniük a jogellenes tartalmak eltávolítását az internetről. 
Munkatársaim számtalan esetben segítettek olyan fiataloknak, akiknek a képmásával éltek 
vissza, de sikerült leállítani olyan weboldal működését is, ahol például öngyilkossághoz adtak 
tippeket a fiataloknak. Magam is kétgyerekes családanya vagyok, ezért – csak úgy, mint aki 
gyermeket nevel – pontosan tudom, hogy a digitális világban a fiatalkorúak védelme nem 
pusztán elvont idea, hanem olykor sajnos nagyon is életbevágó kérdés. Ezért közös büszkeség 
lehet számunkra, hogy szakembereink munkáját a nemzetközi szervezetek is elismerik; a 
magyar internet-hotline-szolgáltatás tagja lett a nemzetközi hotline-szövetségnek, az 
INHOPE-nak is. A több ezer bejelentés és a sikeresen megoldott ügyek igazolják, hogy 
szükség van az ilyen jellegű szolgáltatásokra, ezért nemcsak folytatjuk a hotline munkáját, 
hanem arra kérem az ezért felelős területeket is, hogy tegyenek meg mindent azért, hogy ez a 
szolgáltatás és ez a védelmi lehetőség minél szélesebb körben ismertté váljon az interneten. 
Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az összefoglalót, elnök asszony. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Ahogyan ezt az előbb egyeztettük, akkor tehát egy körben megnyitom a 
vitát. Pörzse képviselő úr jelentkezett, aztán Gulyás képviselő úr is jelezte hozzászólási 
szándékát. (Osztolykán Ágneshez:) Képviselő asszonyt is látom; köszönöm szépen. Menjünk 
szépen, sorjában! Parancsoljon, képviselő úr! 



- 9 - 

Kérdések, hozzászólások 

Pörzse Sándor (Jobbik) 

PÖRZSE SÁNDOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy vita lesz-e, nem 
hiszem, hogy vita lesz. Elnök asszony érthetően utalt jogászi minőségére, úgyhogy ez irányú 
érzékenységét szeretném megragadni. Önnel itt még nem találkoztunk, de többször, mindig, 
minden alkalommal felhívjuk az ön kollégáinak a figyelmét arra a brutális adatra, amely 
egyébként az önök által kibocsátott statisztikából is kiolvasható, miszerint a Jobbikot valami 
elképesztő módon sújtja a kiegyensúlyozatlan tájékoztatás a különböző hírműsorokban, illetve 
a különböző médiumok háttérműsoraival kapcsolatosan. Ez ellen mindig, minden alkalommal 
fellépünk, pereket nyerünk, önök is többször igazat adnak nekünk, de nem történik semmi. 
Nem értjük, hogyan tudunk ezen a helyzeten változtatni; ha önökhöz fordulunk segítségért, 
akkor se történik semmi, ha a bíróság megállapít valamit, utána se történik semmi. Ez 
szerintem tarthatatlan; azért is tarthatatlan, mert közel egymillió ember juttatott be minket a 
magyar parlamentbe, tehát szerintem ezeknek az embereknek a semmibe vevése az, ha ilyen 
brutális módon sérül a kiegyensúlyozott tájékoztatás elve. Erről nem kívánok többet mondani, 
utána lehet nézni az adatoknak, amely szerintem egyébként még mindig nem tükrözi azt az 
arányt, amit mi magunknak mérünk. Ez az egyik. 

A másik ehhez képest apróságnak tűnik. Elfogadtunk itt – most már lassan két és fél 
éve – egy határozatot, amely megszabja a híradók számára a bűnügyi arányokat egy-egy 
híradóban. Szerintem ez is komikus adatokat mutat sok esetben: különösen elsősorban a 
kereskedelmi televíziók sértik ezt meg, majd pedig kimutatnak egy olyan arányt, hogy csak 
19,9 százalékban jelentek meg bűnügyi hírek a híradójukban. Ez szerintem egész egyszerűen 
komikus; nem tudom, hogy milyen adatokra támaszkodnak. Egyszer volt itt egy olyan 
bizottsági ülés, amikor itt mindnyájan együtt megtárgyaltuk az előtte való vasárnap esti 
híradókat, ez akkor is valahogy szóba került, és szerintem egészen komikusak ezek az adatok 
is, meg az, amilyen módon a különböző kereskedelmi csatornák semmibe veszik a rájuk 
vonatkozó törvényeket. Elnök asszonyt akkor tehát jogászi minőségében kérdezem, hogy nem 
irritálja-e mindez, amit elmondtam.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszony, majd a végén, egy körben – tehát 

lemennek a kérdések – és egyben válaszoljon a kérdésekre, úgyhogy azt kérem, hogy gyűjtsék 
ott össze a kérdéseket a kollégáikkal.  

Pörzse képviselő úrnak köszönöm a hozzászólását. Jelzem, hogy nem határozatot 
fogadtunk el, hanem a médiatörvény módosítását, egy módosító javaslatot fogadtunk el, és az 
benne van a törvényben. Köszönöm. Gulyás képviselő úr! 

Gulyás Dénes (Fidesz) 

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Két kérdést szeretnék önhöz intézni. 
Az egyik arra vonatkozik, hogy bár jól tudom, hogy szubjektív dolog, hogy ki mit ítél 
értékhordozónak, értéknek és gagyinak, mindenesetre szépen kijegyzeteltem otthon az elmúlt 
hét televízióműsorait – csak a közszolgálati csatornákat –, és elég szomorú kép tárult elém. 
Durván 24 órai gagyi volt csak három közszolgálati csatornán, ami szerintem elképesztő, 
ráadásul egy olyan héten, ahol 22-én a Zeneakadémia átadásának élő közvetítése, illetve a 23-
ai ünnepségek miatt ebből a szempontból mindenképpen eltérő volt a műsor, tehát nem is 
lehetett ezeken a napokon azokat az érték sorába nehezen illeszthető műsorokat látni. Azt 
gondolom azonban, hogy egy szokványos héten ennél a 20-22 óra gagyinál sokkal hosszabb 
ideig lehet ócskaságokat látni a tévében. Ez az egyik. 

Ennek pedig az egyik ilyen folyománya volt – amit csak érdekességképpen jegyzek 
meg, hiszen nem tilos ilyen szavakat használni a médiában –, hogy a Zeneakadémia átadási 
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ünnepségén az egyik műsorközlő vagy riporter komolyzenei showbusinessről beszélt. 
Önmagában is abszurd, hogy a komolyzenét ezzel a szóval illessék. Persze lehet, hogy ez csak 
az én érzékenységemet sérti. 

 
ELNÖK: Nem. 
 
GULYÁS DÉNES (Fidesz): Ami viszont, azt hiszem, nagyon sok ember 

érzékenységét sérti… El is hoztam egy szemléltető eszközt, mert feltételezem, hogy ön talán 
nem látta ezt a képet, amit most meg fogok mutatni, ami viszont nagyon-nagyon sok ember 
érzékenységét sérti.  

A kérdésem arra vonatkozik, hogy önöknek mint hatóságnak van-e módjuk arra, hogy 
ne csak a képernyőn megjelenő tartalmakat szankcionálják, hanem ezeket a tartalmakat is, 
ami ebben az újságban megjelent, az RTL Klub műsorát reklámozandó. (Felmutatja az 
újságot.) Két – hogy mondjam, hogy ne azt mondjam rájuk, hogy úr? – ember, az egyik a 
gatyáját letolva, éppen levizeli Budapestet, amint tetszik látni ezen a képen. Azt gondolom, 
hogy ennél felháborítóbb, undorítóbb dolgot én még nem láttam megjelenni médiaügyben. 
Szívesen odaküldöm önnek – gondolom, hogy nem látta, hiszen egymillió dolga van –, ha 
megtenné valaki, hogy odaviszi; elnézést kérek. (Megtörténik.) Ez az RTL Klub egyik 
műsorát reklámozza, ahol szintén – azt gondolom, hogy nem feltétlenül – az értékek sorába 
sorolandó az a műsor, amit ez a két ember létrehoz. Ezt egy ekkora reklámfelületen 
megjelentetni, egy ilyen újságban? El kellene szerintem gondolkodni azon, hogy meddig 
terjed a médiahatóság feladatköre.  

Azt szeretném kérdezni, ha ön ezt most megnézi, a privát véleményét szeretném erről 
hallani, illetve azt, hogy van-e módja a hatóságnak arra, hogy ilyesmit is szankcionáljon. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megjegyzem a jegyzőkönyv számára, hogy 

az újság, amelyet Gulyás képviselő úr az előbb megmutatott, egy magántársaság, egy magán 
lapkiadó társaság lapja, tehát nem a médiahatóság, illetve nem a közmédiumok újságjáról van 
szó. Csak azért szeretném ezt megjegyezni, hogy egyértelmű legyen a jegyzőkönyvet utólag 
olvasók számára is. Köszönöm szépen. 

Osztolykán képviselő asszony, parancsoljon! 

Osztolykán Ágnes (LMP) 

OSZTOLYKÁN ÁGNES (LMP): Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék felvetni, 
semmiképpen nem hátrahagyva az oktatásban gondolt dolgaimat. Az lenne a kérdésem, hogy 
elgondolkodtak-e azon a problémán, ami Magyarországot a nyelvtanulás és a nyelvtanítás 
színterén jellemzi, és hogy igazából hogyan járulhat ehhez hozzá a televíziózás. Megmondom, 
hogy miért gondolom ezt. Más országokban, tőlünk akár keletebbre is – például 
Romániában – nagyon sok külföldi filmet szántszándékkal nem szinkronizálnak, hanem az 
eredeti nyelven adják le, és feliratozzák az adott ország nyelvére, ami különböző oktatási 
mérések szerint nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megkönnyítse az adott ország fiataljainak 
vagy egyáltalán a társadalom számára a nyelvtanulás kérdését. Nekem ez egy régi 
vesszőparipám, és azt gondolom, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy önök egyáltalán mit 
gondolnak erről.  

A második kérdésem pedig ahhoz kapcsolódik, hogy ön itt a beszédében többször 
említette az esélyegyenlőséget, mint hívó szót az ön munkáját illetően. Az lenne a kérdésem, 
hogy nem gondolja-e azt, hogy a média nagyban hozzájárul a társadalomban meglévő 
előítéletesség felerősítéséhez és adott esetben akár annak puhításához is. Hosszú éveket 
töltöttem a romák társadalmi integrációjában, és mindig egy nagyon komoly téma volt, hogy 
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hogyan lehetne a romákat egy pozitív képben megjeleníteni a médiában. Van-e erre szándék 
és akarás, és mindezen túlmenve az is egy kérdés, hogy gondolkodnak-e azon, hogy ehhez 
például azzal is hozzá lehetne járulni, hogy olyan roma fiatalok, akik szakemberek, tehát 
végzettségük szerint kommunikációs diplomákkal bírnak, a különböző televíziókban ne csak 
háttérmunkásként vagy háttérriporterként dolgozzanak, hanem esetleg mondjuk eljön az az 
idő ebben az országban is, amikor egy roma ember kiülhet a televízióba akár műsorvezetőként 
is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A következő felszólalónk Menczer 

Erzsébet képviselő asszony. Parancsoljon! 

Menczer Erzsébet (Fidesz) 

MENCZER ERZSÉBET (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök 
Asszony! Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyiket már érintette a beszámolójában: ez a 
digitális átállás. Pontosan tudjuk, hogy e héten csütörtökön teljesen lekapcsolják az analóg 
sugárzást. Tisztelettel érdeklődöm, hogy minden rászoruló háztartásban sikerül-e beszerelni a 
set-top-boxot, és tudják-e majd nézni az adást. 

A másik kérdésem ennél egy kicsit szerteágazóbb: a reklámhangerő, ami nagyon 
sokunknak sérti a fülét. A médiaszabályozásban benne van, hogy a reklámok hangereje nem 
lehet hangosabb az adott műsor hangerejénél, mégis óriási amplitúdóval robban be a néző 
szobájába a reklámhangerő. Milyen hatékony fellépésre számíthatunk, hogy a televíziós 
csatornák végre betartsák azokat a szabályokat, amiket előírnak nekik? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. … és különösen a rádiócsatornák; ott még 

szembetűnőbb vagy még jobban hallható ez. Köszönöm.  
Mandur képviselő úr! 

Mandur László (MSZP) 

MANDUR LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Köszöntöm az 
elnök asszonyt a körünkben. A törvény nem adott arra lehetőséget, hogy az ön parlamenti 
megválasztása előtt ez a bizottság meghallgassa önt, ami általában szokás más esetekben és 
más intézményeknél, de ilyen a törvényi szabályozás, tehát ön erről nem tehet. Ezért persze 
nagyon örülök, hogy ma itt van velünk, és a megkezdett ciklusának az elején a mi 
bizottságunk az, amely meghallgatja most önt, és ön is meghallgat természetesen minket, 
illetve ha vannak kérdéseink, válaszolni fog. Nagyon bízom abban, hogy ebből talán rendszer 
is válhat, már csak annak érdekében is, hogy meg tudjon valósulni egyfajta parlamenti 
kontroll a teljes intézményrendszer fölött, hiszen ön egy nagy intézményrendszernek egy 
nagyon fontos embere, ami – egyébként ez a törvényben is rögzített – parlamenti ellenőrzés és 
kontroll alatt áll.  

Miután ilyen szerteágazó a feladata, hogy nemcsak a média területén a hatóság elnöke, 
hanem a hírközlés területén is kitért a bevezetőjében egy-két kérdésre – hírközléssel 
összefüggő frekvenciagazdálkodási kérdések és ilyenek –, adnék még egy javaslatot önnek. 
Vegye fel a kapcsolatot a Gazdasági és informatikai bizottságunkkal, és a hírközlési részt 
esetleg beszéljék meg ott, hiszen úgy gondolom, hogy úgy lesz teljes és kerek az 
együttműködés a parlament és az önök hatósága között. Nem könnyű az ön öröksége, hozzá 
kell tennem. Az én megítélésem szerint egyáltalán nem tekinthető sikeresnek az elmúlt egy-
két év, amióta felállt az új médiairányítási és -ellenőrzési rendszer, sem a hatóság és 
elsősorban az elnök asszony, asszonyok működésének – hiszen ön most friss, az elődje 
szintén hölgy volt – azonféle felelős vezetői magatartása, ahogyan a kinevezési jogukat, 
valamint az intézmények fölötti felügyeletet gyakorolták, illetve lényegében megszüntették az 
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intézmények jó részének nyilvánosság általi ellenőrizhetőségét. Ez nem siker, főleg egy ilyen 
intézménynél, ahol irtózatos mennyiségű közpénzzel gazdálkodnak; és most csak a média 
területéről beszélek, a hírközlési részébe nem mennék bele.  

Idén például – nagyon jól tudjuk a beszámolóból is –, több mint 80 milliárd fölött, 
illetve a székházvásárlással kapcsolatos pénzekkel együtt például az MTVA százmilliárd 
fölött rendelkezhetett, úgy, hogy gyakorlatilag senkinek nem tartoznak elszámolással arról, 
hogy mire és hogyan költötték a pénzt. Az önök felelőssége, és elsősorban az öné, hiszen ön 
nevezi ki ennek a vezetőit, a hatóságnak pedig olyan ellenőrzési funkciója van, ami alapján 
igenis hatással bír arra, hogy hogyan működik például az MTVA, és hogyan felel meg 
azoknak a kritériumoknak, ami elvárható. Több bírósági döntés is szólt arról, hogy igenis el 
kell számolnia az MTVA-nak arról, hogy mikor mire költött. Az atlatszo.hu több jogerős 
bírósági ítélettel is bír, és a mai napig nem mutatták be, hogy a közpénzeket mire fordították. 
A parlamentben a költségvetési bizottság az előterjesztője a pénzügyi beszámolóknak, illetve 
a pénzügyi terveknek, a költségvetéseknek, és maga a bizottsági elnök is most már évek óta 
kénytelen azt mindig – kicsit szégyenkezve – megállapítani, hogy nem fog tudni beszámolni a 
részletekről, mert a részletekről nem kapunk semmit, szintetikus számokat kapunk. Én ezt 
nem tartom jónak, hogy sem független könyvvizsgáló, sem elemző szervezet nem gyakorol 
semmifajta vizsgálatot és felügyeletet a működésük fölött.  

Egyrészt nagyon kérném az elnök asszonytól, hogy gyökeresen változtassanak ezen a 
gyakorlaton, hiszen ön személy szerint erre a kérdésre nemcsak befolyással, de természetesen 
hatáskörrel is bír. Nagyon remélem azt, hogy amit ön biztatóan felvezetett a bevezetőjében, 
hogy a jogállamiság kérdését nagyon fontosnak tartja, és szeretne új alapokat nyitni a 
tekintetben, hogy milyen az együttműködés, meg a XXI. század, meg a demokratikus 
intézményekkel, meg a médián belül, és nem sorolnám. Azt gondolom azonban, hogy ez a 
kérdés nem lesz megkerülhető, ha ezt ön komolyan gondolja, és megmondom őszintén, ebben 
én radikális változást várok öntől és az intézményétől is. Ezt a fajta bujkálást már csak azért is 
el kellene kerülni, mert természetesen az ilyenfajta titkolózás gyanút fog kelteni. Ha egy ilyen 
mennyiségű közpénzek fölötti gazdálkodás gyanús körülmények között történik, akkor nem 
kell azon csodálkozni, hogy az intézmények tekintélye is jelentősen rombolódik, és olyan 
vádak fogják önöket érni nyíltan vagy burkoltan, amit nyilván el kellene kerülni, és 
nyilvánvalóan cél lenne, hogy egy jól működő demokráciában a demokratikus intézmények 
működése transzparens legyen. Miután ön nemrég lett a hatóság elnöke, nyilván e kérdésben 
sok mindent még nem tudott tenni, de megmondom őszintén, hogy nemcsak én, de azt 
hiszem, hogy a közvélemény is várja a hatékony intézkedéseit. 

Van egy-két olyan kérdésem, ami közvetlenül a hatóságot is érinti, és friss ügy; ilyen 
például egy nagyon elhúzódó és sok vihart kavart kérdés, a Klubrádió és a 92,9-es frekvencia, 
amihez hatósági szerződést kellene kötni. Erre jogerős döntés van, és fél éve nem történik 
meg ennek a végrehajtása. Biztatóan olvastam az önök honlapján azt, hogy megkezdték az 
előkészítését annak, hogy ezt a jogerős ítéletet végrehajtsák, de gondolom, hogy elnök 
asszony már valami részletekről is be tud számolni, hogy mi várható a közeljövőben, és 
hogyan fogják megkötni a szerződést, és végre le tudják zárni ezt a nagyon kellemetlen és 
kényes ügyet. Ez nemcsak az önök kényes ügye lett, de azt hiszem, hogy az ország és az 
országimázs szempontjából is, amire nagyon kényes a mai kormányzat – talán joggal –, hogy 
jó legyen; ez általában nem szokott sikerülni, de azt gondolom, hogy ennek az ügynek a 
lezárása azért mégiscsak fontos lenne, hogy valamit lehessen ezen javítani.  

Szintén a hatóság körüli ügyek körébe tartozik egy ilyen misztikus ügy – és erről 
nyilván többet tud mondani –, Péceli Edit szerepe a hatóságon belül, hiszen nagyon hézagosak 
és nagyon misztikusak azok a hírek, amit ma olvashatunk, hogy hogyan működött az 
intézmény, hogy Péceli Editet egyszer csak látványos körülmények között letartóztatják és 
elviszik. Igazából nem tudunk arról semmit, hogy mi volt az ő funkciója, feladata, és mi volt 
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az oka annak, hogy ez megtörténhetett. Ez a fajta helyzet szintén nem fog javítani az 
intézmény megítélésén, hiszen önöknek tudniuk kellett arról, hogy mi volt a papíron a 
megbízása, illetve ha más megbízása volt a papíron kívül, akkor ezt az első számú vezetőnek 
tudnia kellett. Ezt azért mondom így, mert úgy látom, hogy belengi az egész történetet egy 
ilyen titkosszolgálati szappanopera is, információk híján a fantázia szüleményeként ilyen 
népmesei történetek képződnek, és ezek szájról szájra terjednek. Azt gondolom, hogy jó lenne 
ezt lezárni. Ha ön erre most tudna megnyugtató választ adni, vagy legalábbis igaz válaszokat 
adni arról, hogy mégis mi történt, az gondolom, hogy az mindnyájunkat nagyon 
megnyugtatna. 

Személyi kérdésekről szeretnék még szólni. Ön személyi változásokat tett az MTVA 
élén: Böröcz István vezérigazgató urat beemelte a hatóság kötelékébe, vagyongazdálkodási 
jogkörrel, Szabó László Zsoltot pedig kinevezte az MTVA vezetésére, pontosabban megbízta 
vele, ahogy olvastam a híreket. Nem akartam most mélyebben belemenni, azt hiszem, lesz 
még erre lehetőségünk, amikor a parlamentben tárgyaljuk a hatóság beszámolóját, de Böröcz 
vezérigazgató úr tevékenysége enyhén szólva sem predesztinált arra, úgymond – ahogy 
fogalmaznak a médiában – fölfelé buktatták őt, lényegében megbukott. Botrányok voltak, 
óriási feszültségek közepette működött a közmédia rendszere, a központosított MTVA-val 
lényegében kilopták a teljes magyar közmédiát, és egy ilyen vázszerkezetet csináltak a 
Magyar Televízióból, a Magyar Rádióból, a Duna TV-ből és az MTI-ből. Az elmúlt két évet 
olyan botránysorozat kísérte végig, amelynek ön minden stációját ismeri, a hamisítási 
ügyektől kezdve a botrányos létszámleépítésen át, hogy milyen személyi kérdések voltak, 
hogyan kezelték a békés demonstrációt, ami a székház előtt volt, és még sorolhatnám, de ezt 
önök pontosan tudják. Hogy ezek után Böröcz úrnak ez a fajta munkássága és szerepe még 
valami dicséretes módon így alakuljon, ez számomra nagyon meghökkentő és meglepő. 
Nemigen találkoztam sem szakmán belül, sem szakmán kívül olyanokkal, akik azt mondták 
volna, hogy vezérigazgató úr munkája enyhén szólva elismerésre méltó; legyünk őszinték, 
ilyen káosz uralkodik ezen a területen.  

Nem tudom, mit tervez annak érdekében, hogy helyreálljon a normális rend, hogy 
legyen normális Magyar Televízió, amely úgy működik, mint ahogy az elvárható lenne, és 
úgy működjön a Magyar Rádió is, az MTI-ről nem is beszélve, ami botrányos működést 
produkál, sajnos, tartalmában is. A szakemberek sem egyszer kérték már az ön elődjének 
szakmai segítségét abban, hogy csináljanak rendet, mert nem lehet ilyen körülmények között 
normálisan dolgozni, ahogy megy, hogy tényleg cenzorok ülnek a szerkesztők fölött, és a 
monitoron szólnak bele – sajnos, azok bevallásai alapján, akik elhagyták az intézményt, mert 
nem képesek és nem hajlandók így tovább dolgozni –, hogy milyen hírek és hogyan 
jelenjenek meg. Tönkreteszik a közmédia rendszerét – ez történik –, ilyen módon tehát, 
ahogyan most működik, nem szolgálja azt a célt, ami egyébként a médiát érintő két 
legfontosabb törvényben alapelvként is szerepel. Remélem, hogy betartva azt, amit nekünk is 
most elmondott a jogállamiság meg a szellemiség jegyében, eszerint fog működni, és nem 
aszerint, ahogy a kinevezői szeretnék, hogy működjön. Nagyon bízom abban, hogy helyre 
lehet hozni azt a fajta állami, közigazgatási mentalitást és normarendszert, amitől nagyon 
elmentünk az elmúlt években. Azt kell mondanom önnek, mint friss elnöknek, hogy 
természetesen ebben most bizalommal vagyunk ön iránt, hiszen semmi megalapozott okunk 
vagy jogunk nem lenne feltételezni azt, hogy ön másképp cselekszik, mint amit mond, és 
ebben szeretnénk önt megerősíteni és biztatni. 

Nagyon sok olyan kérdés van még itt felírva számomra, amiről majd szót kellene 
váltanunk, mert érdemes, és ezt most nem sorolnám, mert nyilván a bizottsági ülésnek az ideje 
is korlátos, és másoknak is kell szólni, de én nyitott vagyok arra, hogy önnel akár az 
intézményében is találkozzam, leüljünk, és akár részletesen végigvegyünk olyan kérdéseket, 
amiket én fontosnak tartok. Nem háborúzni akarok önnel, személy szerint sem, ezt higgye el 
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nekem; nem is volt erre példa közöttünk, még nyilatkozat szintjén sem találkozott tőlem olyan 
megjegyzésekkel vagy olyan indítványokkal, ami erre utalt volna. Egy országot békében lehet 
kormányozni, háborúban háborúskodni lehet. Ha a kormányzat háborúskodni akar, akkor 
persze háború van, de én önnel nem szeretnék, és az intézményével sem, abban viszont 
szeretnék partner lenni, hogy normális normák közé kerüljenek azok az ügyek, azok a 
folyamatok, amelyek szerintem nagyon rossz irányba mentek, és ön nagyon pontosan tudja, 
hogy fontos ember, a törvény által. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, köszönöm azt, 
hogy válaszolni fog a kérdéseimre, és kérem, fogadja el tőlem ezt a típusú partnerséget. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Megmondom őszintén, különösen 

pikánsnak gondolom azt, hogy ön 6 hónapja és 13 napja az ellenőrző albizottság elnöke, 
Novák képviselő úr minden egyes bizottsági ülést azzal kezd, hogy vegyük napirendre az ön 
leváltását – merthogy ellenőrző albizottsági ülést még egyszer se hívott össze ez alatt a 
6 hónap és 13 nap alatt –, és akkor itt az ellenőrzés tényét kéri számon, egyébként egy olyan 
szervezetnek a vezetőjén, amelynek költségvetését az Országgyűlés tárgyalja, fogadja el, az 
Országgyűlés számvevőszéki bizottsága nyújtja be, és utána az Országgyűlés fogadja el az 
erről készült beszámolót. De gondolom, hogy Novák képviselő úr ezt majd úgyis elmondja 
helyettem részletesebben, mert ő a következő hozzászóló. (Novák Előd bólint.)  

Még egy apróságot hadd jegyezzek meg. Elnök asszony a kinevezésének pillanatában 
készséggel rendelkezésünkre állt – én egyeztettem vele telefonon a kezdeti időszakban, az 
első idei parlamenti bizottsági ülésünkön felvetettem, hogy elnök asszonyt hívjuk meg 
magunk közé –, elnök asszony az első reagálásomra azonnal azt mondta, hogy bármikor 
készséggel áll rendelkezésünkre; mára tudtunk mindannyiunk számára megfelelő időpontot 
találni. Megjegyzem azt is, hogy nincs jogszabályi kötelezettség arra, hogy őt hivatalosan a 
kinevezés előtt meghallgassuk, elődjét, Szalai Annamáriát sem hallgattuk meg, ugyanakkor 
elnök asszony – már ha időben meg tudtuk volna oldani – előtte is szívesen jött volna 
hozzánk, és azt gondolom, hogy ahogyan a mi bizottságunkba, úgy a Gazdasági és 
informatikai bizottságba is szívesen fog menni, ha meghívják. Mandur képviselő úrnak tehát 
nem az elnök asszonyt kell presszionálni arra, hogy vegye fel a kapcsolatot egy parlamenti 
bizottsággal, elnézést kérek, de mindennek megvan a maga formája – gondolom, egy volt 
parlamenti alelnök ezzel tisztában van –, hanem a parlament Gazdasági és informatikai 
bizottságában kezdeményezni kell a szocialista képviselőknek, hogy amennyiben fontosnak 
tartják, hívják meg elnök asszonyt. Nem akarok az ő helyében nyilatkozni, de amilyen 
készségesen a mi rendelkezésünkre állt, feltételezem, hogy ez más esetekben is így lesz; talán 
még a mezőgazdasági bizottságba is meghívhatják, ha kíváncsiak a köztévé agrárműsoraira, 
bár nem biztos, hogy ez lenne a szerencsés megoldás és a megfelelő szint. Novák képviselő 
úré a szó. 

Novák Előd (Jobbik) 

NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban, ahogy mondta, azzal 
kezdeném, amit Mandur László mondott, hiszen itt többen megszólalásra ingereltek engem is. 
Ajánlom figyelmébe például legalább az albizottság megnevezését, talán azért legalább ezt 
olvassa el, ha esetleg a Házszabályt és az egyebeket nem is: „A kulturális és sajtóbizottság 
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel 
kísérő albizottság (ellenőrző albizottság)”. (Mandur László: Így van.) Ez az, aminek ön 
vállalta az elnöki tisztségét, és ez az, amit tulajdonképpen az ön szabotázsa miatt nem 
működtethetünk. Ezek után ön kéri számon az NMHH elnökén, hogy miért nem jelenik meg 
itt. Azt gondolom, hogy egyébként igaza van abban, hogy esetleg meg kellett volna 
hallgatnunk, és ha jogszabály nem is írja elő, ez akár a főbizottságnak is felelőssége volna, 



- 15 - 

különösen annak tudatában, hogy a kormánytöbbség választotta meg önt is, és a 
kormánytöbbség támogatja önt a szabotázsában. Mindenesetre azt gondolom, hogy ha elnök 
asszonyt meghívná ennek a bizottságnak az ülésére, készséggel eljönne, és beszámolna, és ez 
alapvetően a bizottság, az albizottság feladata. Amíg egyébként én voltam az elnöke, az 
albizottság egyhangúlag hozott döntést arról, és egy határozati javaslatot is megfogalmaztunk, 
amelyben kimondtuk, hogy durva törvénysértések folynak Magyarországon a 
kiegyensúlyozott tájékoztatás terén, és e tekintetben lépésekre is szükség volna. Amióta ön 
elvileg működteti, gyakorlatilag elnök, és obstruálja ezt a bizottságot, azóta valóban nem 
hallgathatjuk meg se az elnököt, se mást, és ezzel az üggyel érdemben nem foglalkozhatunk. 
(Mandur László: Vicces.)  

Ami Osztolykán Ágnes megjegyzését illeti, arra is reagálnék. Szerinte a televíziók a 
felelősök abban, hogy az általa roma kisebbségnek nevezett (Osztolykán Ágnes közbeszólása.) 
közösséggel szemben előítéletesek az emberek, vagy részben talán a média a felelős ezért. 
Ezzel kapcsolatban felhívnám a figyelmét arra – most van először a bizottsági ülésünkön, 
üdvözlöm egyébként –, hogy talán érdemes volna elolvasni a bizottság korábbi napirendjein 
szereplő jelentéseket is, amikor egyébként már ön is bizottsági tag volt. Az NMHH, illetve 
Médiatanácsa jelentéséből a 37-39. oldalon olvashatja, hogy nem volt sem gyűlöletbeszéd, 
sem kirekesztő még a hatóság szerint sem az, hogy kimondták például, hogy „A betörések és 
a lopások többségét cigány családok követték el Kerecsenden.” Azt gondolom, hogy ez 
nagyon örömteli precedens, mármint hogy ezt ki lehet mondani, ha már sajnos így van. Ezek 
szerint azért Magyarországon még nem alakult ki teljesen a polkorrekt szájbilincs. Más 
médiatartalmak is vehetnének erről példát, de persze nem mernek, hiszen olyan 
gumiparagrafusok vannak, hogy egy esetleg kevésbé kedvelt médiaszolgáltató esetében ki 
tudja, hogy mekkora bírságra is számíthatnának egy hasonló esetben, mondjuk, a Médiatanács 
részéről, de örülnék, ha ebből precedens lenne, és valóban lehetne folytatni ezt a gyakorlatot. 

Ami Menczer Erzsébet felvetését illeti, hogy milyen hatékony eszközöket várhatunk a 
Médiatanácstól…  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha meg lehetne oldani, tisztelettel megkérném arra, hogy ne 

vegye el elnök asszony feladatát, hadd válaszoljon már ő a képviselői kérdésekre. Én értem, 
hogy ön egy már lassan meghatározó értelmiségi pozícióba akar kerülni – diploma nélkül – , 
mindenekelőtt talán szerencsésebb lenne, ha meghagyná elnök asszonynak a lehetőséget arra, 
hogy a képviselői kérdésekre ő válaszoljon, és ha nem képviselőtársaival vitatkozna, hanem a 
kérdéseit megfogalmazná elnök asszonynak. Egyúttal arra is megkérném – ahogyan máskor is 
meg szoktam kérni –, hogy ne zsidózzon a bizottságban, és ne is cigányozzon, tehát ha lehet, 
akkor maradjunk a parlamenti keretek között. Legyen szíves elnök asszony számára a 
kérdéseit megfogalmazni! (Osztolykán Ágnes: Köszönöm szépen.)  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Elnök úr, először is nem csak kérdéseket lehet 

megfogalmazni, mint ahogy az előttem több mint tíz percen, majdnem negyed órán 
keresztül – nyugodtan, közbeszakítás nélkül – felszólaló Mandur László is tette, szeretném 
tehát kifejteni az álláspontomat, annál is inkább, mert a reklámhangerőről van szó, amit 
jómagam vetettem fel jó néhány alkalommal. Akkor először mondta válaszul elnök úr egy 
ilyen panaszomra, hogy meg fogjuk hívni az NMHH elnökét, és ott elmondhatom az ezzel 
kapcsolatos panaszomat, és nem kérdésemet, hiszen a kérdésemre – épp ezt mondom – már 
kaptunk feleletet. Arra, hogy nem láthattunk ezzel kapcsolatban érdemi intézkedést a 
reklámhangerő betartásával kapcsolatban, nekem bizonyítékom van, nem ígéretem, hiszen itt 
van az MTI híre, amely szerint az új médiatörvény tiltja a programnál hangosabban sugárzott 
reklámokat, a Médiatanács pedig nem először ró ki bírságot az országos csatornákra az 
engedélyezettnél jóval hangosabb reklámok miatt. Tehát „jóval hangosabb” és „nem először 
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ró ki”. És milyen bírságokat látunk? Hogy például az RTL Klub 80 ezer forintos 
pénzbüntetést kapott. Egyszerűen nevetséges bírságokról van szó. Összesen 420 ezer forintról 
beszélünk, aminek nemhogy elrettentő ereje nincsen, amelyből nemhogy bevételre nem tesz 
szert az NMHH, de azt gondolom, hogy még az ellenőrzés költségeit sem fedezi.  

Sajnos nem találtam arra nézve adatot – ez mondjuk akkor már egy kérdés is –, hogy 
az NMHH ilyen célra éves szinten mennyi pénzt költ, de azért a tippem az, hogy ez több 
millió forint, legalábbis nem 420 ezer forint, hiszen a honlapján külön aloldalt is fenntart erre, 
sőt tanulmányokat is készítettek már az ügyben a honlapjuk tanúsága szerint. Ezek után azt 
látjuk, hogy azok a médiumok, amelyekkel – azt gondolom, hogy joggal vádoljuk önöket 
ezzel – paktumot kötöttek itt a reklámadó esetén is, és úgy látom, hogy a reklámhangerő és 
minden egyéb más törvénysértés esetében is, komoly bírságok nélkül maradhatnak, tehát itt 
nincs kérdés. Menczer Erzsébet képviselőtársammal szemben az az álláspontom, hogy itt nem 
az a kérdés, hogy milyen hatékony eszközök várhatók, mert nem várhatók, hanem nekem ez a 
kérdésem, hogy miért nem várhatók. Legutóbb a Médiatanács egyik tagja azt mondta, hogy a 
túl hangos reklámok bírságolásakor a testület a fokozatosság elvét követi; ezt válaszolta 
nekem a panaszomra. Már akkor se tudtam válaszolni rá, mert itt a bizottságunkban sajnos az 
a gyakorlat, hogy mi nem folytathatunk vitát egymással, hanem egyszer elmondhatom a 
magamét, már ha elmondhatom – ez sem biztos, mint ahogy már az egyszer megtörtént 
közbeszakításom is mutatja –, de utána nem reagálhatunk rá. 

Legutóbb a Médiatanács egyik tagja, Koltay András azt mondta erre a panaszomra, 
hogy akit már többször szankcionáltak, az egyre magasabb összegű büntetésre számíthat. 
Ezzel szemben olvasom a Szóvivői Irodájuk közleményét, hogy nem először rónak ki bírságot 
az országos csatornákra az engedélyezettnél jóval hangosabb reklámok miatt, és akkor egy 
80 ezer forintos, vagy mondjuk a TV2 esetében egy 160 ezer forintos bírságról beszélünk. Azt 
gondolom, hogy ez elfogadhatatlan. Másrészt, hogy azért valami pozitívat is mondjak – csak 
azért, mert nem volt itt az NMHH zárszámadásakor és a jövő évi költségvetésének 
elfogadásával kapcsolatban a bizottsági ülésünkön sem –, azt gondolom, hogy az üdvözlendő, 
hogy az NMHH végre, jórészt hatósági bevételeiből, fenn tudja tartani magát. Ezzel azonban 
nem tudok megelégedni, mert az lenne a jó, ha a közmédia működésére tudnának még 
átcsoportosítani összegeket, ezzel mérsékelve a központi költségvetés kiadásait. Például azért 
volna szükség a reklámhangerő esetében súlyosabb bírságokra – túl azon, hogy végre 
betartsák a törvényt –, mert akkor lehetne mérsékelni a központi költségvetés kiadásait, és 
fent lehetne tartani például a közmédiumok működését.  

Aztán ott folytatnám, ahol Pörzse Sándor képviselőtársam abbahagyta, hiszen nekünk 
azért kell annyit beszélni a kiegyensúlyozott tájékoztatásról, mert sajnos önök nem teszik ezt 
meg. A jelentésükből valóban ki lehet olvasni – inkább úgy mondanám, hogy a sorok között –
, a 80. oldalon például azt írják, hogy a Jobbik megjelenési aránya a híradókban csupán 
8 százalék. A „csupán” szót csak én teszem hozzá, önök ezt nem tartották szükségesnek 
minősíteni, pedig alacsonyabb, mint mondjuk az LMP megjelenése, ami már kétfelé szakadt, 
nem beszélve a már háromfelé szakadt MSZP-ről, amellyel elvileg hasonló társadalmi 
támogatottsága, választási eredménye vagy parlamenti mandátumaránya van a Jobbiknak; 
mindegy egyébként, hogy melyiket tekintjük. Mégis azt látjuk, hogy kétszer-háromszor 
akkora szereplési lehetőséghez jut, egyébként az önök kimutatásai alapján – tehát nem a mi 
szubjektív megérzésünkről van szó, hanem az önök kimutatásairól –, amelyek 
következmények nélkül maradnak, illetve annyi a következménye annak, ha ezt én itt sokszor 
hangoztatom, hogy például leváltanak az ellenőrző albizottság éléről, hogy ezt a kérdést 
többet ne firtassam. Amikor számon kértem a Médiatanácson, hogy miért nem jár el 
hivatalból, akkor annyi volt a következmény, hogy megváltoztatták a törvényt, és 
megszüntették a Médiatanács hivatalból való eljárási kötelezettségét, tehát körülbelül ennyi a 
következmény, hogy nem a mulasztásos törvénysértést szankcionálják, vagy legalább 



- 17 - 

felszólítjuk, felkérjük a Médiatanácsot, hogy legyen szíves betartatni a törvényt, hanem 
megszüntetjük, hogy nekik ezzel kapcsolatban feladatuk volna.  

Persze tehetünk mi panaszt; tudjuk jól, hogy ezek akár évekig elhúzódhatnak. Az önök 
jelentése szerint is a panaszoknak több mint a felét országosan a Jobbik kezdeményezte, de 
sajnos azt kell mondanom, hogy ezzel nem sokra megyünk, mert egy évek múlva történő 
igazságtételnél már kit érdekel egy adott, már akkor nem is aktuális hír. Sok példát tudnék 
erre mondani, akár a választások előttről, ahogy a kampányfilmeket a közmédiumokból 
kitiltották, hiába állapította meg a Legfelsőbb Bíróság, hogy végül is törvénytelen volt, hogy 
még a fizetett hirdetésünket sem engedték leadni. Valóban nem kívánok itt most hosszú 
statisztikai adatokba bocsátkozni. Bízom benne, hogy a plenáris ülésen egyszer – nyilván nem 
tévéközvetítési időben lesz ennek a plenáris vitája, hanem egy késő éjszakai órában, ahogy az 
szokott lenni – elnök asszony részt tud venni. Ott majd erről részletesebben kívánok majd 
beszélni, nem kívánok most az idejükkel visszaélni, annál is inkább, mert sajnos a bizottsági 
ülés – a házelnök javaslatával és útmutatásával ellentétben – nem csütörtöki napon van, 
amikor nyugodtan tudnánk erről a kérdésről beszélni, hanem az álláshalmozó 
politikusbűnözők miatt a hétfői napon, mert ők csak ilyenkor, a plenáris ülések napján érnek 
rá ülést tartani. 

 
ELNÖK: Legyen szíves…! Másodszor figyelmeztetem. Nem fogom hagyni, hogy 

tovább beszéljen, ha nem moderálja magát, képviselő úr. Nagyon szépen kérem, hogy az ilyen 
minősítéseket, hogy „álláshalmozó politikusbűnözők”, szíveskedjék magának megtartani, 
vagy megírni az ön kedvenc fórumára, ahol egyébként ön rendszeresen publikál.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Továbbmegyek, de egyúttal majd ügyrendben szólni 

kívánok a hozzászólásom megtétele után... Vagy közben is megtehetem? 
 
ELNÖK: Képviselő úr, önnél van a szó; beszélhet. (Derültség a Fidesz oldalán.)  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Akkor ügyrendben szeretném kérni elnök urat… 
 
ELNÖK: Az ülésvezetést ne is bírálja, mert az házszabályellenes.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem; ügyrendi hozzászólásban lehet bírálni. 
 
ELNÖK: De most önnél rendes hozzászólás van. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Akkor utána fogom megtenni. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha majd jelentkezik, és adok szót. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Rendben, ez lesz. (Derültség a Fidesz oldalán.) Megyek 

tovább a szakmai kritikáim megtételével, ugyanis azt gondolom, hogy Gulyás Dénes 
hozzászólása is arra ösztökélt, hogy idézzek az önök jelentéséből. Megint csak a sorok között 
lehet kiolvasni, hogy milyen tarthatatlan a helyzet, ugyanis bár a Jobbik javaslatára egy 
20 százalékos bűnügyi kvótát elfogadott az Országgyűlés, azért ez nem egészen úgy történt, 
ahogy ezt mi javasoltuk; például a baleseti híreket nem vették bele, ahogy ezt mi egyébként az 
Országgyűlésnek törvényben is előírtuk volna, a politikusbűnözést pedig nem számoltuk 
volna bele. Azonban hogy ez mennyire problémás, azt mutatja, hogy egyrészt – milyen 
érdekes – senki sem lépte át ezt a 20 százalékos küszöböt, látszólag; például a TV2-é 
19,9 százalék. Mivel ezt rendkívül nehéz és szubjektív mérni, és külön méri a Médiatanács, és 
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nyilván külön méri magának a TV2, hogy mi tartozik ebbe és mi nem, nagyon gyanús, hogy 
ezt azért úgy számolták ki, és addig csiszolgatták ezt a kimutatást, amíg a TV2-t utólag e szint 
alá hozták, nem beszélve a többi médiumról, hiszen egyik sem lépte át. Egy sem lépte át? 
Miközben, ha megnézek egy másik kimutatást, az önök kimutatását megint csak – nehogy azt 
mondják, hogy egy saját megérzésről van szó –, a 78. oldalon azt írják, hogy a hírek 
31 százaléka botrányokkal, katasztrófákkal, balesetekkel és bűncselekményekkel foglalkozik. 
A TV2-n ez 60 százalék például. Azt gondolom, hogy ezek után nem fogadható el, persze 
lehet, hogy a különböző baleseti híreket nem is ebbe sorolják, de még akkor sem fogadható el, 
hogy ha 60 százalék az ilyen bulvár hírműsorok aránya, akkor hogyan lehet, hogy a 
20 százalékos bűnügyi kvótát nem lépik át. Azt gondolom, hogy valójában ezt is 
szankcionálni kellene, és persze először is kimutatni, hogy egy ilyen törvénysértés történt. A 
reklámhangerő kérdésében is korábban azt a választ kaptuk, hogy ezt önök szoftveresen 
mérik, nincs itt semmi törvénysértés, vagy ha van, akkor ilyen nevetséges bírságokat adnak, 
holott bárki hallhatja, hogy a reklámoknál hogyan és milyen zavaró módon megugrik a 
hangerő, úgy tűnik azonban, hogy amit a multik érdeke diktál, az Magyarországon mindig 
szabad.  

Szeretnék szólni az internetárak csökkentése érdekében is, hiszen itt állandóan 
rezsicsökkentésről szól a közbeszéd, a híradók aztán másról sem, csak a kormánypártok 
számára kedves témákról, például erről az úgynevezett rezsicsökkentésről, arról azonban nem 
beszélünk, hogy Magyarországon az internet ára a hatodik legmagasabb az Unióban, ha a 
Medián-árakat nézzük. Itt most az Európai Bizottság által készített tavaly novemberi 
felmérésből – ez a legutóbbi, amiből lehet idézni –, és a Medián-árat idézem. Ha Dániában az 
átlagos díjat, ha a nettó átlagbért is nézzük, akkor a 23,2-szerese (sic!) a magyar átlagárnak; 
huszonháromszorosa, ezt gondolják el! Ez nyilván egy szélsőséges példa, de ez azért jól 
mutatja, hogy van hová fejlődni. 

 
ELNÖK: Fordítva – csak azért, hogy a jegyzőkönyvben rendben legyen –; szerintem 

fordítva akarta mondani. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Lehetséges. 
 
ELNÖK: A dán a többszöröse a magyarnak; ezt akarta mondani. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Így van. Valószínűleg akkor nyelvbotlás volt. Frusztrál 

néha, hogy mikor fojtják belém a szót. 
 
ELNÖK: Ne haragudjon, hogy közbevágtam… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Semmi gond. Köszönöm. 
 
ELNÖK: … csak a tények kedvéért, hogy a hívei nehogy félre legyenek tájékoztatva. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Az egyébként nagy probléma, hogy sajnos nincs 

Magyarországon olyan, aki ezt a nyelvbotlásomat komolyan venné, mert senkiben sem fordul 
meg, hogy egy ilyen arány előfordulhat, azt gondolom, és ez a tragédia, hogy a hatodik 
legmagasabb az Unióban, a nyugati tagállamok Medián-árának több mint kétszerese az 
internet díja Magyarországon. 

Azt gondolom, hogy a mindennapi megélhetésnek tulajdonképpen a részét képezik –
 mondhatjuk, mint a többi rezsielem is – az internetdíjak is. Az információhoz való hozzáférés 
legalább annyira alapvető fontosságú kellékünk, mint a fűtés vagy a fürdővíz. Az internet-
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hozzáféréssel rendelkező háztartások kimutathatóan jobban teljesítenek az oktatásban, a 
munkaerőpiacon, és nem is sorolom most itt azt a sok érvet, amit emellett fel kellene hozni. 
Azt gondolom, hogy ezen mindenképp változtatni kellene, miként – ha már a TV2-ről és az 
RTL Klubról beszéltünk – azért a legfelháborítóbb nem is csak az, hogy bírságokat nem 
kapnak, vagy ha kapnak, nevetséges mértékűeket, hanem az, hogy éves szinten 25 millió 
forintos frekvenciadíjról beszélünk. Egész egyszerűen felháborító, hogy ezt ide csökkentették, 
nem beszélve arról, hogy a reklámadót sem volt hajlandó bevezetni a kormánytöbbség, és ezt 
is csak a médiumok zsarolására használta fel.  

Végül én is szeretnék itt elnök asszonynak még egy személyi kérdést idehozni. Böröcz 
Istvánról van szó, akivel nemcsak az a probléma, hogy rendkívül sok összetűzése volt, hiszen 
még talán mondhatnánk, hogy ez benne is van a munkakörében hivatalból egy ilyen hatalmas 
médiabirodalom 70 milliárd forintja felett basáskodó személynek, azonban azt gondolom, 
hogy elfogadhatatlan, hogy ön sem vesz tudomást az ő III/III-as ügynök múltjáról, és ezek 
után kinevezte az NMHH vagyongazdálkodási, stratégiai és struktúrafejlesztési vezetőjévé. 
Biztos vagyok benne, mert még nem tudták betiltatni a kuruc.info hírportált, amire L. Simon 
László is az előbb célzott... 

 
ELNÖK: Ezek szerint ön elismeri, hogy rendszeresen publikál a kuruc.infón? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ne szóljon közbe egyrészt… 
 
ELNÖK: Én végül is nem mondtam ki a nevét. (Derültség.)  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): A reakciójából ezt vontam le.  
 
ELNÖK: De képviselő úr, ez nagyon fontos kérdés. Ezek szerint ön elismeri, hogy 

rendszeresen publikál a kuruc.infón? 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ne vágjon közbe, elnök úr, legyen szíves; már egyszer 

kértem önt erre. Szívesen válaszolok a kérdéseire az „egyebek” között, ha azt 
házszabályszerűen felteszi, azonban én azt mondtam… 

 
ELNÖK: Nem; azt hiszem, hogy ez a nyilvánosságot is érintő, nagyon súlyos 

kérdés… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Így van. Én is súlyos kérdésekről beszélek, és legyen 

szíves, ne vágjon közbe.  
 
ELNÖK: … hogy egy országgyűlési képviselő egy törvénytelenül működő… 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nem törvénytelenül.  
 
ELNÖK: … fórumon rendszeresen publikál. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ne minősítgesse itt például a legolvasottabb jobboldali 

hírportált, türtőztesse magát, akármilyen kellemetlen is az ön számára, hogy az ön perverz, 
obszcén verseit ez a portál közölte. (Moraj.) Érdekes, akkor még nem szégyellte… 

 
ELNÖK: Nem fizettek jogdíjat érte, képviselő úr.  
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): Akkor legyen szíves eljárást indítani! Még jó, hogy a 
Nemzeti Kulturális Alapprogramból részesült támogatásban ezeknek az öncélúan obszcén, 
perverz, trágár verseinek a kiadásához, inkább az a szégyen szerintem, de ha ez önt ennyire 
zavarja, akkor legyen szíves a portálhoz fordulni, ha még úgy gondolja, hogy ezekből a 
perverz verseiből is hasznot akar húzni, és nem elég az a több fizetés, amit álláshalmozóként 
bezsebel. 

Én azonban egy másik fontos kérdésről beszélek, amit legyen szíves nem 
félbeszakítani. Természetesen megbeszélhetünk fontos kérdéseket házszabályszerűen később 
is, azonban én jelenleg arról beszélek, hogy elfogadható-e az, hogy az NMHH elnöke 
kinevezte III/III-as ügynökként Böröcz Istvánt. Itt van előttem a 6-os kartonja, amely tehát a 
kuruc.info hírportálon valóban megtalálható, mert ezt még egyelőre nem tudták letiltani, 
akármennyire fájó és kellemetlen önök számára. Lehet, hogy Böröcz István is felháborodna, 
hogy nem fizetett jogdíjat a kuruc.info az ő 6-os kartonjának a közléséért, de azért talán 
elmondhatjuk, itt van rajta, hogy Nádasdy fedőnéven lett a belső elhárítás munkatársa, 
méghozzá, idézem, „a beszervezés alapja: anyagi érdekeltség”. Azt gondolom tehát, hogy egy 
ilyen személyt, akinek bizonyított az ügynökmúltja, egy III/III-as ügynököt nem méltó ilyen 
magas tisztségbe emelni – ez önmagában erkölcsi kérdés is –, és szerintem az egész 
társadalom számára felelőssége van a hatóság elnökének is, hogy ilyen magas szinten 
megtűri-e. Nem elég, hogy társadalmi elszámoltatástól, politikai elszámoltatástól vagy akár 
büntetőjogtól nem kellett tartaniuk e személyeknek, nem elég, hogy az akkori 
tevékenységükért kapott esetleges jövedelmük után ma még kommunista luxusnyugdíjat is 
kapnak, de az, hogy még most is ilyen magas állami pozícióban lehetnek, csúcsfizetéssel, 
szerintem elfogadhatatlan, és ezzel kapcsolatban mindenképpen várnám elnök asszony 
álláspontját. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Novák Előd jelentkezik.) Parancsol? 

(Novák Előd: Ügyrendben kérnék szót.) Nyomja be a mikrofon gombját, mert nem hallom, 
hogy mit mond. 

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Ügyrendben kérnék szót. 
 
ELNÖK: Máris megadom, egy pillanat, képviselő úr, csak előtte szeretném a 

jegyzőkönyv számára rögzíteni, hogy én annyit mondtam csak az előbb, az egyik 
közbeszólásomkor, hogy ön az egyik kedvenc lapján keresztül tudja tudósítani a híveit. Egy 
pillanatig nem említettem semmilyen orgánumnak sem a nevét, ön mondta, hogy én a 
kuruc.infóról beszéltem, tehát ön ezek szerint a kuruc.infóra ismert, és ezzel a mondatával 
valójában beismerte azt, hogy ön rendszeresen publikál a kuruc.infón. Mindezt annak ellenére 
tette, hogy a neve se a szerzők, se a szerkesztők között nem jelenik meg. Azért szeretném a 
magyar nyilvánosság számára ezt rögzíteni, hogy van egy országgyűlési képviselő, aki a 
kuruc.info rendszeres szerzője, és ezt ő önmaga is elismerte – ugyan áttételesen, de 
egyértelműen elismerte – a mai bizottsági ülésünkön.  

Ügyrendi kérdésben adok önnek szót.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is arra kérném elnök urat, hogy 

tartsa be a Házszabályt. Önről még a fideszes többségű alkotmányügyi és ügyrendi bizottság 
is megállapította… 

 
ELNÖK: Igen. 
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NOVÁK ELŐD (Jobbik): … hogy törvénysértően, házszabálysértően vezeti a 
bizottsági üléseket… 

 
ELNÖK: Ezt nem állapította meg. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … és azok után, hogy rendszeresen nem adja át a levezetést 

egy alelnökének, ahogy azt a plenáris üléseken és bizottsági üléseken is kötelező volna, ez 
ügyben az ön házszabálysértését már megállapította a bizottság. Többszöri és rendszeres 
házszabálysértésről van szó. Eleve nem normális az, hogy ön a levezető elnöki tisztség 
átadása nélkül érdemben hozzászól. De hogy minden második hozzászóló ön? Mi lenne, ha a 
plenáris üléseken is így működne, és minden második hozzászóló, ráadásul ilyen minősítgető 
módon – sőt még a felszólalásokba is folyamatosan beleszólva, amikor éppen eszébe jut, és 
kedve szottyan – a levezető elnök lenne? Legyen szíves, ha már ezt a fideszes többségű 
ügyrendi bizottság is megállapította, hogy ön nem volt tekintettel a Házszabályra akkor, 
amikor ezt például bepanaszoltuk… Minden ülést bepanaszolhatnék, de nem kívánom ezzel 
terhelni az Országgyűlés munkáját… 

 
ELNÖK: Mégis ezt teszi, képviselő úr, most is. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): … legyen szíves, ön se terhelje. Nem kívánom ezt 

napirenddé tenni folyamatosan az Országgyűlésben, de kénytelen leszek, ha ön folyamatosan 
házszabálysértően vezeti az üléseket. Ez az egyik. 

A másik, a kérdésére válaszolva: én nem azt állítottam… 
 
ELNÖK: Ez már nem ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, képviselő úr.  
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): De szeretnék válaszolni személyes érintettség okán. 
 
ELNÖK: Nem baj, nem baj; szeretne válaszolni, de nem fog. Az ügyrendi tárgyú 

felvetését megértettük, tudomásul vettük. Kicsit nehéz helyzetbe hozott, mert minden egyes 
megszólaló után azt kell mondanom, hogy köszönöm a hozzászólását, képviselő úr vagy 
képviselő asszony, és megadom a szót a következő felszólalónak. Ha ezentúl nem én leszek a 
második felszólaló az üléseken, akkor ezt nagyon nehezen fogom tudni megtenni, de önnél 
kivételt fogok a jövőben tenni, és ezentúl az ön hozzászólása után nem fogom megköszönni 
azt, hogy hozzászólt. Bár akkor is meg kell adnom a szót a következő felszólalónak, de lehet, 
hogy az ön felszólalása után majd integetni fogok, hogy tudja az illető, hogy ő következik. 
Mindenesetre megértettük az újabb ügyrendi hozzászólását, köszönöm szépen.  

A következő felszólalónk… (Novák Előd: Ügyrendben szólnék megint.) Nem baj, 
képviselő úr; elég lesz ebből a bohózatból. (Novák Előd: Ez nem bohózat; szeretnék önnek 
válaszolni.) De ez bohózat; én meg önnek nem adok szót. (Novák Előd: Ilyen joga nincs, hogy 
nem ad szót.) Majd a Házbizottsághoz forduljon a panasszal, meg az alkotmányügyi 
bizottsághoz. (Novák Előd: Kiforgatja minden szavamat. Rendkívül gyáva magatartás, hogy a 
választ sem meri meghallgatni.) Képviselő úr, elég szégyen az (Novák Előd: Az a szégyen, 
hogy ön a bizottság elnöke, ahelyett, hogy írná a perverz verseit.), hogy ön újfent szegény 
elnök asszonynak is a példáját adja annak, hogy hogyan viselkedik. Nem adtam önnek szót, 
képviselő úr. (Novák Előd: Magának sem adhatna, az a durva.) De képviselő úr, nagyon 
szépen kérem, ne bírálja az ülésvezetést! (Novák Előd: Ügyrendben lehet; tanulja már meg!) 
De nem adtam szót önnek, képviselő úr! (Novák Előd: Ügyrendben lehet. – Két kezét 
összetéve mondja: – Tanulja már meg!) Nincs önnél a szó. (Novák Előd: Tanulja meg!) De 
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mondom: nincs önnél a szó. (Novák Előd: De önnél sincs.) De képviselő úr, én éppen 
beszélek, ne haragudjon.  

 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Nézze, én is beszélek.  
 
ELNÖK: De ne beszéljen! 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): (Bekapcsolja a mikrofonját.) Ön ugyanolyan 

házszabálysértő, mint ahogy most engem rákényszerít arra, hogy a jogos szókérésemet 
kiharcoljam. Legyen szíves, ne forgassa ki a szavaimat! 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nincs önnél a szó. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Jó, rendben; önnél sem lehetne. 
 
ELNÖK: Nincs önnél a szó. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Már megállapította a fideszes többség is, hogy 

házszabálysértően vezeti az üléseket… 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nincs önnél a szó. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Legyen szíves betartani! 
 
ELNÖK: Képviselő úr, nincs önnél a szó. 
 
NOVÁK ELŐD (Jobbik): Önnél sincs, ezt tanulja meg; ezt már kimondta az ügyrendi 

bizottság is.  
 
ELNÖK: De képviselő úr, nincs önnél a szó, és ha ideges, akkor arra is vannak 

kulturált megoldások. Ne úgy vezesse le az önben lévő feszültséget, hogy a parlament 
bizottsági ülését szétveri. Kérem, hogy próbáljon az Országgyűlés méltóságához illően 
viselkedni, bármennyire is nehéz ez! Köszönöm szépen.  

Következő felszólalónk Kiss Attila képviselőtársunk. Parancsoljon, képviselő úr! 

Kiss Attila (Fidesz) 

KISS ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Bizottság! 
Tisztelt Elnök Asszony! Két gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Az egyiket már 
többen is említették, és én is kérem, hogy a reklámhangerőkre elnök asszony új lendülettel 
nézzen rá, mert nagyon bosszantó. Tényleg bosszantó az, amikor nézünk egy filmet, 
rádióműsort hallgatunk, mondjuk a családban kisgyermek van – vagy idős ember, mindegy –, 
valaki alszik a szomszéd szobában, nézi az ember a tévét, hallgatja a rádiót egy normál 
hangerőn, és egyszer berobban a reklám. Rettenetes hatása van, másrészt szerintem bosszantó 
az egész, hogy a jó vagy a rossz terméket valaki így akarja eladni. Már az is bosszantó, 
amikor bemegyünk a moziba, és az embernek majdhogynem füldugóval kell a film előtti 
reklámokat végigszenvednie, mert olyan hangerővel megy, de azt gondolom, hogy a mozi az 
egy másik történet, mert oda csak az megy be, aki meg akarja nézni, vagy nem tudom, de más 
helyzetben, egy rádió- vagy egy televízióműsor kapcsán szerintem nagyon durva. 

Ehhez kapcsolódó a kérdésem, illetve szintén tisztelettel kérem – a kiskorúakról ön is 
beszélt, hogy fontos az ő védelmük –, hiszen nyilván minden létező eszköz, amely 



- 23 - 

körülöttünk van, veszélyezteti az ő fejlődésüket, lelkivilágukat. Személyes élményt mondanék 
el. Október első hétvégéjén, szombaton valamelyik adót néztem – teljesen mindegy, 
melyiket – délután 16 óra környékén, kicsi lányom mellettem volt, azt gondoltam, hogy 
védelemben vagy biztonságban. Igaz, hogy egy 15-ös feliratú film ment – nem tudom, hogy 
egyáltalán mehet-e a televízióban délután 16 órakor egy 15 éven aluliaknak nem sugározható 
film, ez az én tudatlanságom, bevallom, de mindegy –, a tízéves kislányom mellettem ült, 
beszélgettünk vagy tanultunk, mindegy, és ugyan le volt halkítva a tévé, de ment. Nem 
tudom, hogy miről szólt a film, mert nem is az a lényeg, hogy miről szól a film – ezeknél a 
filmeknél nem az a lényeg, hogy miről szólnak –, de egy levágott, csöpögő véres fejet 
bedobtak az asztalra. Nem tudom, miről szólt a film, de még egyszer mondom, teljesen 
mindegy – gondolom, hogy miről szólt: semmiről –, de egy véres fejet bedobtak az asztalra, 
és akkor a kislányom megkérdezte, hogy apa, ez mi; abban a pillanatban gyorsan 
átkapcsoltam. Szombaton, október 4-5-6-án, nem tudom, melyik nap volt ez, délután 
16 órakor, világos volt, jó idő volt, sütött a nap, és a háttérben ment a televízió. Megtanultam, 
hogy a kislányom jelenlétében most már inkább még a konnektorból is ki fogom húzni a 
tévét, de ez döbbenetes; döbbenetes, és nem az egyetlen. Ez egy biztos példa – majd 
elmondom önöknek négyszemközt, hogy melyik televízióadó volt, nem akarom itt sem 
reklámozni, se ellenpropagandát nem akarok kifejteni valamelyik adónkkal kapcsolatban –, de 
döbbenetes, hogy délutáni időben a gyermek ennek ki van téve. Persze a szülő a hülye (sic!) –
 elnézést kérek, magamra vettem –, nem lett volna szabad be sem kapcsolni a tévét, de 
gondoltam, hogy szombaton délután, 16 órakor csöpögő, levágott véres fejet nem dobnak be a 
televízióműsorban az asztalra. Tévedtem. Mindig tanul az ember, 45 évesen is tanul az ember; 
legközelebb majd nem kapcsolom be a gyermekem jelenlétében a tévét, csak a 
gyermekfilmeket sugárzó adót. Köszönöm szépen. Kérem, hogy ezekre nagyon keményen 
hassunk oda, mert ez döbbenetes; ez döbbenetes. Köszönöm szépen. 

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

Gyutai Csaba (Fidesz) 

GYUTAI CSABA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Igen 
Tisztelt Elnök Asszony! Első megjegyzésemben Kiss Attilához szeretnék kapcsolódni. Úgy 
vélem, hogy a hatóságnak át kellene tekinteni azt is, hogy a gyermekadók között milyen 
minőségű csatornák vannak. Nagyon jó döntés volt, hogy az M2 barátságos, szerethető, 
kellemes kisugárzású gyermekműsorokat ad, de mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan 
csatornák, nekem négy gyermekem van, és vannak olyan csatornák, ahonnan a két kicsit le 
kell tiltani, mert ott csak verekedés van, mindenfajta japán szörnyek küzdenek egymással. 
Teljesen biztos vagyok benne, hogy egy mesepszichológus azt mondaná, hogy ez legalább 
olyan káros a gyermekekre, mint más szörnyűség. 

Amit Mandur László elmondott a közmédiáról, azzal én nagyon nem értek egyet, mert 
meggyőződésem, hogy sokkal átláthatóbb, takarékosabb lett az egész közmédia rendszere, és 
ami számomra, vidéki ember számára fontos, hogy eddig a közmédiában láthattunk egy 
Budapest-Magyarországot, most pedig láthatjuk a vidéki Magyarországot is, láthatjuk a 
városi, nagyvárosi tévékkel való együttműködés kapcsán, hogy mi történik a vidéki 
Magyarországon. Ha csak a székelyek tegnapi nagy menetelését nézzük – én éjjel 2 óráig 
néztem a televíziót –, parádésan minden eseményről az országban tudósított a közmédia, de 
ugyanez vonatkozik október 23-ára is. Ez a dolguk. 

Három, számunkra problémát jelentő anomáliára szeretném felhívni a figyelmet. Zala 
megyében jórészt egy tisztességes magyar tulajdonú kábelszolgáltató végzi –
 közmegelégedésre – a munkáját, azt látjuk viszont, hogy kábeladó tekintetében nem arányos 
a fizetési kötelezettség. Azokra a településekre is kiépítette az optikai hálózatot, ahol néhány 
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előfizető van, tévé, internet esetében, a kábelhossz tekintetében pedig az adott településen 
jóval nagyobb a fizetési kötelezettség, mint amennyi a bevétel. Azt gondolom, hogy itt 
érdemes lenne a hatóságnak egy felmérést készíteni, és minket, törvényhozókat egy olyan 
irányba instruálni, hogy valamilyen korrekciós tényezőt, mondjuk a nagyvállalatok 
árbevételét is érvényesíteni az adófizetési kötelezettség esetén. A legnagyobb szolgáltatók 
ugyanis visszaélnek a helyzetükkel, ha csak azt nézzük, hogy a mi térségünkben a DIGI Sport 
adását azért nem lehetett hosszú ideig nézni – talán most sikerül elintézni –, mert olyan 
bődületes összeget kér a szolgáltató, hogy egyszerűen az angol meccsek nem kerülhettek 
képernyőre. Azt gondolom tehát, hogy itt is lehetnek a hatóságnak eszközei, és ezek 
versenyjogi kérdéseket is felvetnek, mint ahogy meggyőződésem szerint az is, hogy jó néhány 
kábelszolgáltató ott is visszaél a helyzetével – lehet, hogy ezt korlátozni kellene –, hogy egy 
adott kábelszolgáltató hány csatornát üzemeltethet. Láthatjuk, hogy ezek az utóbbi időben 
osztódással szaporodnak, és mondjuk egy korrekt, magyar tartalmat sugárzó társaság, a 
Hálózatos Televízió ennek lett az áldozata, mert ezek a csatornák és ezek a szolgáltatók 
gyakorlatilag kitúrták a csomagokból, az alapcsomagból, és lényegében a kábelszolgáltatóktól 
nem juthatott bevételhez, mert ott a saját műsoraik mennek.  

Úgy vélem, hogy ezekben a kérdésekben lenne a hatóságnak is feladata, és örömmel 
hallanánk elnök asszony véleményét ezzel kapcsolatban. A közmédia tekintetében csak 
pozitív tapasztalatokról tudok beszámolni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem láttam, de 

megkérdezem azokat a képviselőtársaimat, akik nem éltek a hozzászólás lehetőségével, hogy 
kívánnak-e hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Nem; akkor a vitának a képviselői részét ezennel 
lezárom. Tisztelettel kérem meg dr. Karas Monika elnök asszonyt, hogy a vitában elhangzott 
kérdésekre, felvetésekre, problémákra szíveskedjék összefoglalóan reagálni. Parancsoljon, 
elnök asszony! 

Dr. Karas Monika (NMHH) reflexiói 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Az összefoglalt válasz annál is könnyebb lesz, mert nagyon sokan 
említettek szinte azonos kérdéskörben problémát. Kezdem Pörzse képviselő úrral – azért 
igyekeztem itt jegyzetelni –, de akkor a válaszom természetesen a többi reklámhangerő és 
egyéb bűnügyi tudósítás, illetve a Jobbik médiamegjelenése körében is értendő. Kezdem a 
Jobbik megjelenésével a médiaműsorokban. Amikor bejelentés érkezik, azt a hatóság, illetve 
a Médiatanács megfelelő szerve minden esetben kivizsgálja, és ha a Jobbik vagy a 
médiaszolgáltató ezzel nem ért egyet, akkor bírósághoz fordulhat, tehát úgy gondolom, hogy 
itt a jogállamiság keretein belüli vizsgálat mindig megtörténik. Természetesen sem az 
NMHH-nak, sem pedig a Médiatanácsnak nincsen közvetlen beavatkozási lehetősége a jövőre 
nézve, az elkészítendő műsorokra nézve, tehát azt tudom mondani, hogy amit a jogállami 
kereteken belül a Médiatanács meg tud tenni, azt eddig is megtette. Ha arra vonatkozóan 
értette a kérdését a képviselő úr, hogy esetleg ezeket a bírósági döntéseket nem hajtják végre, 
azt gondolom, hogy arra szintén a végrehajtás az út, nem pedig a hatóság beavatkozása, 
hiszen arra nincsen jogi keret. (Osztolykán Ágnes elhagyja az üléstermet.)  

A bűnügyi műsorokkal kapcsolatban azt tudom mondani egyrészt, hogy a szabályozás 
az életet követi, tehát ha megszaporodtak a bűnügyi hírek, akkor erről a médiaszolgáltatók 
nyilván hírt fognak adni, de a bűnügyi hírek arányát is monitorozzuk, és azt gondolom, hogy 
ha a megfelelő százalékon belül maradnak, akkor nincs velük szemben szankció, ha pedig 
azon felül, akkor ott is eljár a hatóság. Ennyit tud tenni.  

Gulyás képviselő úr kérdésére válaszolnék ezzel a bizonyos felháborító reklámmal 
kapcsolatban. Ez egy magánkiadó terméke; ízlésrendőrséget sem a hatóság, sem a 
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Médiatanács nem tart fenn, de úgy tudom, hogy a bíróságok sem, tehát ezzel kapcsolatos 
eljárási lehetősége nincs a hatóságnak. Azt pedig, hogy megfelelő minőségben készüljenek 
filmek, úgy gondolom, hogy a „Magyar média mecenatúra”-programmal megfelelően 
támogatjuk, tehát jövőre körülbelül 200 film fog műsorba kerülni, amelyek már a „Magyar 
média mecenatúra”-program támogatásával készült kis játékfilmek, animációs, 
dokumentumfilmek, amelyekből egy-egy azért már idén is látható volt a csatornákon. Azt 
gondolom, hogy ezek nagyon szépen elkészített, tényleg minőségi filmek. A legutóbbi, amire 
gondolok, egyébként ez a Water Summiton is vetített „Mese a somogyországi 
patakgörbítőkről” is például egy mecenatúra által támogatott ragyogó film volt. A reklámmal 
kapcsolatban még visszatérnék arra, hogy a reklám tekintetében ez az Önszabályozó Reklám 
Testület jogosult eljárni, tehát ahhoz lehet fordulni a társszabályozás keretében. Sajnos 
Osztolykán képviselő asszony éppen kiment; akkor az ő válaszát hátrébb sorolom.  

Menczer képviselő asszonynak a digitális átállással kapcsolatos kérdésére azt tudom 
mondani, és ez talán már a beszámolómban is elhangzott, hogy 130 ezer háztartást keresett fel 
személyesen a hatóság. Eddig a rászorultakat kifejezetten a hatóság derítette fel, de még most, 
a második ütemű átállás után is egy hónapig lehet jelentkezni a rászorultsági alapon 
igényelhető támogatásért, nem rászorultsági alapon pedig nem lehet támogatást nyújtani, 
hiszen azt az EU-s szabályok kizárják. A reklámhangerősséggel kapcsolatban képviselő 
asszony szintén kérdezett. Itt az a helyzet, ahogy a Médiatanács tagja, Koltay András a múlt 
héten is elmondta – én tulajdonképpen ugyanazt tudnám csak önöknek elmondani, de 
megismétlem –, hogy fokozatosság elvét a bírságolásnál is be kell tartani. Amelyik 
médiaszolgáltató tehát vét a szabályok ellen, ott folyamatos bírságolásnak vannak kitéve, de a 
fokozatosság elve egyben közigazgatási előírás is, tehát azért ekkorák a bírságok összegei. 
(Osztolykán Ágnes visszaérkezik az ülésterembe.) 

Ha képviselő asszony visszajött – (Osztolyán Ágnes: Elnézést kérek.), mert sorban jött 
már, csak kihagytam –, a nyelvtanulással kapcsolatban kérdezett, hogy szinkronok nélkül, 
eredeti nyelven elérhetők legyenek a filmek. Ez a digitális átállás után megvalósítható, 
egyébként pedig a törvény egyre növekvő kvótát kötelezővé is tesz erre vonatkozóan. Hogy 
ezt a nézők milyen arányban igénylik, vagy milyen arányban nézik, úgy gondolom, hogy arra 
már a környezet kialakításán túl nincsen ráhatása a hatóságnak. Köszönöm szépen. 

Mandur képviselő úr elég hosszan ecsetelte, hogy nem tartja sikeresnek a 
médiarendszer felügyeletét. Én azt gondolom, hogy azért ennyire nem rossz a helyzet, de 
ahogy a bemutatkozó beszédben is próbáltam jelezni, én mindent meg fogok tenni annak 
érdekében, hogy az átláthatóság, a jogállamiság a tévében is szót kapjon, tehát az ezzel 
kapcsolatos kritikákat természetesen örömmel fogadom, és ha meg lehet valósítani, akkor 
azokat meg fogjuk valósítani a jövőben. A Klubrádióval kapcsolatos kérdésére az a válaszom, 
hogy ahhoz, hogy a Klubrádió az ingyenes frekvenciára áttérjen, egy úgynevezett hatósági 
szerződést kell kötnie, aminek az előkészítése már folyamatban van, és legjobb tudomásom 
szerint a következő médiatanácsi ülésen téma is lesz, úgyhogy a Klubrádió ügye a jogerős 
bírósági ítéletnek megfelelően tulajdonképpen ebben a formában nyugvópontra fog jutni.  

Böröcz Istvánnal kapcsolatban fenntartom azt az álláspontomat, ami miatt őt a hatóság 
vezetőjének kértem fel, hogy az a munka, amit ő a közmédia korszerűsítésében és 
egységesítésében elvégzett, mindenképpen alapot ad arra, hogy a struktúra- és 
szervezetfejlesztési kérdésekben a hatóságnál is segítséget tudjon nyújtani. 

Péceli Edittel kapcsolatban nem kívánok többet mondani, mint amennyit eddig az éles 
szemű sajtóból önök már ismernek. Az ellene indított eljárás szigorúan titkos minősítésű, 
tehát ezzel kapcsolatban én sem vagyok feljogosítva arra, hogy önöknek ennél többet 
nyilatkozzak. Azt is tudhatják, hogy ő Szalai Annamária elnök mellett végzett személyi 
biztonsági feladatokat, a továbbiakban pedig az eljárásról sem én nem vagyok jogosult 
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beszélni, sem pedig azt gondolom, hogy a sajtó sem, tehát ebben a körben nem tudok, nem is 
akarok többet említeni. 

Novák képviselő úr említette a reklámhangerőt – azt gondolom, hogy ezt már az előbb 
megválaszoltam –, és említette azt is, hogy önöknek milyen széles körű a társadalmi 
támogatottsága, szemben más politikai erőkkel. A médiában megjelenést nem a társadalmi 
támogatottsághoz mérten vizsgálja a médiatörvény, illetve annak alapján a médiahatóság az 
eljárásban, hanem minden releváns és fontos politikai véleménynek a sokszínűség, 
kiegyensúlyozottság kritériumai miatt meg kell jelennie. Azt gondolom, hogy ha ebben a 
körben önök eljárást indítanak, akkor – ahogy említettem – minden esetben le fogják folytatni 
a vizsgálatot. Az én ismereteim szerint ezek az eljárások minden esetben bíróságon 
végződnek, tehát a független magyar bíróság erről, azt minden oldalról megvizsgálva, 
kimondja a véleményét.  

Az internetárakkal kapcsolatos felvetésére azt tudom mondani, hogy a 
frekvenciahasznosítással, ahogy említettem, egy olyan komoly versenyhelyzetet kívántunk 
elősegíteni, amelyben a szolgáltatók maguk lesznek kénytelenek az áraikat csökkenteni. Ezzel 
kapcsolatban hatósági közbeavatkozásra nem ad lehetőséget az árak tekintetében a törvény.  

Kiss Attila képviselő úr kérdezett a reklámhangerővel kapcsolatban – azt hiszem, ezt 
már többszörösen érintettem –, a kiskorúak védelmével kapcsolatban pedig több eljárás is 
folyik a téves korhatár-besorolás miatt. Ezt nagyon szigorúan veszi a Médiatanács, és azt kell 
mondanom, hogy a nevelő célzat tulajdonképpen elérte a célját, mert van egy visszatérően 
vétő csatorna, aki most már – a többszöri bírságolás után – előzetesen benyújtja a 
Médiatanácshoz a korhatár-besorolási kérelmét, úgyhogy azt gondolom, hogy a foglalkozás, 
hogy úgy mondjam, itt elérte a célját velük szemben.  

Utoljára hagynám a gyermekadókat, illetve a kábeladókkal kapcsolatos kérdésre a 
választ. Itt a hatóság eszköze a konkrét beavatkozásra ugyancsak hiányzik, egy jogi környezet 
kialakítása a feladatunk, aminek igyekszünk eleget tenni, az erőfölénnyel visszaélést viszont, 
amit említett, a piacelemző osztály folyamatosan monitorozza, és szükség esetén beavatkozik. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Osztolykán Ágnes: Volt egy másik kérdésem is.) 

Parancsoljon! (Novák Előd: Én se kaptam választ még egy kérdésemre.) Örülök, képviselő úr, 
hogy megint bekiabál. 

 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Roma 

műsorvezető az én ismereteim szerint például az RTL Klubon van, tehát azt gondolom, semmi 
akadálya nincs annak, hogy ugyanabban a rendben műsorvezetési jogosultsághoz jussanak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. (Novák Előd: Bocsánat, elnök úr, én sem 

kaptam választ egy kérdésre.) Képviselő úr… Képviselő úr! (Novák Előd: Igen? Most megint 
a kettős mérce lesz?) Nincsen kettős mérce; képviselő asszonyt is arra kérem meg, hogy 
legközelebb szíveskedjék nem bekiabálni, képviselő urat is arra kérem, hogy szíveskedjék 
nem bekiabálni, és szeretném elmondani azt, amit ilyenkor el kell mondania egy elnöknek.  

Tisztelt Elnök Asszony! Köszönöm szépen, hogy válaszolt a bizottság kérdéseire, a 
felvetésekre, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat; szívesen látjuk máskor is. 
Javaslom, hogy félévente legalább egyszer látogassa meg a bizottságot, tehát még a 
választások előtt, valamikor tavasszal szívesen látjuk bizottsági ülésen; az időpontot majd 
egyeztetni fogjuk. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt; a mai bizottsági ülést ezennel 
berekesztem. Jó munkát kívánok a plenáris ülésre! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 28 perc)  
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