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Napirend:

1. A médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/360. szám – Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló

indítványa – a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló országgyűlési határozati javaslat

(H/362. szám – Dr. Cser-Palkovics András és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló

indítványa – a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Dr. Nyikos László (Jobbik), a bizottság elnöke

Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke

Arnóth Sándor (Fidesz)

Babák Mihály (Fidesz)

Domokos László (Fidesz)

Ékes József (Fidesz)

Herman István Ervin (Fidesz)

Magyar Anna (Fidesz)

Dr. Nagy István (Fidesz)

Szólláth Tibor Zoltán (Fidesz)

Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Kerényi János (Fidesz) dr. Nagy Istvánnak (Fidesz),

Dr. Puskás Imre (Fidesz) Szólláth Tibor Zoltánnak (Fidesz),

Seszták Oszkár (KDNP) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP),

Szijjártó Péter (Fidesz) Arnóth Sándornak (Fidesz),

Molnár Oszkár (független) Domokos Lászlónak (Fidesz).
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 14 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok kedves képviselőtársaim. Kérem, foglalják el helyüket. A jelenléti ív szerint a
bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

Tegnap kiküldtem a ma 9 órára szóló meghívót egy másik meghívóval együtt, ami
délutánra szól, de arról most nem kívánok közelebbit mondani. A mai napirendi ajánláshoz
nem érkezett írásos módosító javaslat, ezért megkérdezem, hogy a bizottság egyetért-e a
napirendi javaslattal. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

A médiát és a hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslathoz beérkezett módosító javaslatok
megvitatása

Az első napirendi pont okafogyottá vált, mert tegnap, a késő esti órákban megszületett
a döntés, és módosító indítványokat nem nyújtottak be, illetve Göndör képviselő úr
visszavonta módosító javaslatát. Tehát a 2. napirendi ponttal kezdjük érdemi munkánkat.
Megkérdezem, hogy az előterjesztők részéről jelen van-e valaki, illetve Cser-Palkovics
András és Rogán Antal képviselő urak indítványát képviseli-e valaki. Azt az információt
kaptam, az a tény, hogy nincs itt az előterjesztő, nem gátolja meg a bizottságot abban, hogy
állást foglaljon abban, hogyan vélekedik a módosító javaslatokról.

Az ajánlásból a 20. pont tartozik a bizottság hatáskörébe. A javaslatot benyújtó
jobbikos képviselők sincsenek itt, tehát ők sem tudják ezt kommentálni. Megkérdezem a
bizottságot, miként vélekedik erről, de az előterjesztők nevében először Hargitai János urat
kérdezem.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Az előterjesztő nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) Kettő.
Egyharmad sem támogatja, tehát a bizottság a módosító indítvánnyal nem ért egyet.

A napirendi pont lezárása

A médiát és a hírközlést szabályozó törvényjavaslatban további ajánlási pont, ami a
bizottságot illeti, nincs, ha esetleg valaki nem kéri, hogy más pontról is döntsünk. (Nincs
jelentkező.) Nincs ilyen javaslat. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom.

A Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló, önálló képviselői indítványként
benyújtott országgyűlési határozati javaslathoz beérkezett módosító javaslatok
tárgyalása

Következik a Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló határozati javaslat,
Cser-Palkovics András és Rogán Antal képviselő urak indítványa. Az ajánlás 3. pontja
tartozik a bizottság hatáskörébe, Pörzse Sándor képviselő úr módosító indítványa. Az
előterjesztők nincsenek jelen. Kérdezem Hargitai János urat.

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Az előterjesztő nem támogatja.
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ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. És a bizottság? (Szavazás.) Kettő. Nem kapta
meg az egyharmadot, tehát a bizottság nem támogatja a módosító indítványt.

A napirendi pont lezárása

Köszönöm, végeztünk a 3. napirendi ponttal is.

Egyebek

Az egyebek között szeretnék néhány bejelentést tenni. Először is egy nagyon örömteli
hírről tájékoztatom képviselőtársaimat. Ma kaptam a parlament külügyi hivatalának
vezetőjétől egy levelet, amelyben arról értesít, hogy a Thaiföldi Királyság nemzetgyűlésének
pénzügyi bizottsága 18 fős delegációval szeretné meglátogatni bizottságunkat és június 25-én
10 órakor a bizottság néhány tagjával eszmecserét folytatni. Azon kívül, hogy ezt elmondom a
bizottságnak, kérdezem, ki az, aki úgy érzi, hogy szívesen venne részt az eszmecserén.
Önkéntes jelentkező Herman István képviselő úr. Június 25-én, pénteken délelőtt 10 órakor
lesz ebben a teremben. Thai nyelven nem beszélünk, angolul esetleg, viszont lesz tolmács. Az
a kérésem, hogy akit esetleg még érdekel, szíveskedjék Fazekas Máriánál jelezni. Köszönöm
szépen.

A másik bejelentésem. Az eddigi egy hónapos képviselői munkánk tapasztalata, hogy
a parlament törvényhozók tevékenységének gépezetében egyfajta alkatrész vagyunk, mi
működtetjük a gépezetet, és a gépezet minket működtet. De a parlament másik funkciója, az
ellenőrzés meglehetősen háttérbe szorult, hacsak ide nem számítom a miniszterjelöltek
meghallgatását, de kifejezetten ellenőrzési tárgyú tevékenységet nem végeztünk. Elnöki
tisztségemből eredően kezdeményeztem azt, hogy öt illusztris személy véleményét bekértem
tájékoztatásképpen az ország jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetéről. Örömmel
tájékoztatom képviselőtársaimat arról, hogy Simor András, a jegybank elnöke és Csapodi Pál,
az Állami Számvevőszék elnökét helyettesítő főtitkára már megküldte írásos tájékoztatóját.

További információm szerint Varga Mihály úr, a tényfeltáró bizottság elnöke
ugyancsak ígérte tájékoztatóját, aminek az elkészítése folyamatban van. Kopits György, a
Költségvetési Tanács elnöke mára ígérte tájékoztatóját, és Matolcsy György úr sem mondta,
hogy ne bántsuk most, mert sok dolga van. Újra kért egy meghívót, magyarul remény van
arra, hogy ő is elkészíti tájékoztatóját. Amennyiben mindegyik tájékoztató birtokomba kerül,
ezeket természetesen mindenkinek el fogom küldeni. Terveim szerint ezek ismeretében fogom
javasolni azt, hogy a bizottság ezeket a személyeket hívja meg azért, hogy föltehessünk nekik
kérdéseket a helyzet minél jobb megismerése érdekében, hiszen hamarosan következnek a
pénzügyi tárgyú törvényjavaslatok.

A következő bejelentésem, hogy létrehoztunk két albizottságot. A főbizottság
ellenőrző albizottságában 4:3 arányú a képviselet, de még nem jelöltünk tagokat, illetve
elnököt. Abba maradtunk, hogy az ellenőrző albizottság elnöke ellenzéki legyen, ezért a
három ellenzéki párt képviselői közül valakinek majd ezt a lehetőséget meg kell adni. A
magam részéről a frakcióban kezdeményezni fogom az egyeztetést, hogy ki lehetne
javasolható ennek élére. Alkalmasint ezt a feladatot a frakcióvezetők majd elvégzik. A másik
albizottság az elmúlt 8 esztendő gondjaival foglalkozik, ennek kormánypárti vezetője lenne.
Tisztelettel kérem a kormánypártot arra, hogy szíveskedjen elnököt és tagokat javasolni a
bizottságba Fazekas Márián keresztül.

Végül még egy bejelentés. Kaptam egy kérdőívet a World Bank Institute-tól, a
Világbank kutatóintézetétől, amelyben egy kutató hölgy vagy 60 kérdést tett fel arról, hogy
miként működik a magyar parlamentnek a Számvevőszék tevékenységével foglalkozó
bizottsága. Hát, magam uram, ha szolgád nincs, magam töltöttem ki a kérdőívet. Nem biztos,
hogy tökéletes válaszokat adtam, bár a kérdések sem voltak egyértelműek. Mégis megérte
ezzel egy fél éjszakát eltöltenem, mert a kérdésekből nagyon sokat tanultam. Elküldtem a
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kérdőívet a kutatónak, aki azt ígérte, miután telefonon megköszönte a küldeményt, hogy a
tanulmányt augusztusban elküldi, amiből, azt gondolom, mindannyian sokat tanulhatunk.
Mindazok számára, aki érdeklődik a kérdőív iránt, szintén el fogom juttatni, természetesen
angol nyelven, mert nincs lefordítva.

Herman István, parancsoljon!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök úr, fájdalom, de revideálnom kell
álláspontomat, tekintettel arra, hogy abban az időpontban a Heves Megyei Közgyűlés ülést
tart. A közgyűlés közismert sajátossága miatt egészen biztos, hogy nekem ott kell lenni.
Megértésüket kérem.

ELNÖK: Természetesen megértjük, de nagyon sajnálom. Domokos László!

DOMOKOS LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök úr, csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy a
kormányoldalt Hargitai János fogja képviselni az albizottsági delegátus tekintetében. Elnök
úr, arra szólított fel, ha jól értettem, hogy javasoljunk elnököt és albizottsági tagot, de ezt itt és
most elég nehéz lenne megvitatnunk. Ez meg fog történni, de a munkabizottságnak erről még
egyeztetnie kell.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak emlékeztetni akartam magunkat arra, mivel papíron
van albizottság, a valóságban nincs, hogy mindenki tudja, mi a teendője. Köszönöm szépen.

Hargitai János úr!

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP): Köszönöm. Csak megerősítem azt, amit Domokos
képviselő úr mondott, mert elnök úr is csak erre szólított fel minket, hogy fejezzük be azt a
folyamatot, amit elkezdtünk.

Amit hallottunk, arról tudtam, mert elnök úrral ilyen ügyekben is egyeztetünk, hogy
anyagokat kért be különböző intézményektől. Ahogy elhangzott, ha ezek az anyagok
beérkeztek, minden képviselő megkapja, és akkor a bizottságnak lehetősége lesz dönteni,
hogy akarja vagy nem akarja akár szóban is meghallgatni az érintetteket.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még közérdekű bejelentés? (Nincs jelentkező.)
Nincs. Akkor köszönöm a figyelmet, 4 órakor találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 31 perc.)

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


