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Napirendi javaslat 
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3. Egyebek  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

DÚRÓ DÓRA (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm önöket a Kulturális bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. A jelenléti 
ív alapján megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Az előzetes napirendi javaslatot a képviselők írásban megkapták, ehhez senki 
nem terjesztett elő módosítást. Kérdezem, hogy szóban kíván-e valaki módosítást 
előterjeszteni a napirendhez. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Szavazunk. Ki az, aki elfogadja az előzetesen kiküldött napirendi javaslatot? 
Aki igen, azt kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Volt-e nem szavazat? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) A bizottság egyhangúlag elfogadta 
a napirendet. 

Az önkormányzati médiaszolgáltatások és sajtótermékek 
tekintetében a kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása érdekében 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló T/9734. számú 
törvényjavaslat 

Első napirendünk az önkormányzati médiaszolgáltatások és sajtótermékek 
tekintetében a kiegyensúlyozott tájékoztatás biztosítása érdekében a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat, képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vétele. Szabó Szabolcs képviselő úr önálló indítványáról van szó. Így 
előterjesztőként megadom a szót Szabó Szabolcs képviselő úrnak. Tessék! 

Szabó Szabolcs hozzászólása 

SZABÓ SZABOLCS (független), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Nagyon 
hosszasan nem beszélnék a javaslatról, szerintem egyértelmű a szövege is, meg az 
indoklása is.  

Körülbelül egy évvel ezelőtt, fel is írtam magamnak, 2015. február 26-án 
tárgyaltuk Hegedűs Lorántnénak, és ha jól emlékszem, Vágó Sebestyénnek a 
javaslatát, de lehet, hogy csak Hegedűs Lorántnéé volt, hasonló tárgykörben. 
Beszéltünk arról, hogy az önkormányzatok tulajdonában lévő cégek által kiadott 
újságok, sajtótermékek a mi álláspontunk szerint, és ha jól értetettem, akkor a 
jobbikos előterjesztő álláspontja szerint is, voltaképpen nem tartoznak a 
médiatörvény hatálya alá olyan szempontból, hogy nem lehet a kiegyensúlyozott 
tájékoztatást valahogy számon kérni rajtuk. Ez egyébként az önkormányzatok 
színezetétől teljesen független probléma, láttuk már ezt az ország több részén, hogy 
egyes önkormányzatoknál nem igazából tartják be ezeket az alapvető szabályokat, ami 
azért érdekes, meg fontos, mert mégiscsak közpénzből kiadott újságokról van szó. 
(Dr. Vinnai Győző megérkezik az ülésre.) 

És akkor ott a vitában Kucsák László is hozzászólt, aki szó szerint azt mondta, 
hogy: „ugyanakkor úgy látjuk, hogy a jelenleg hatályos jogszabály keretei alkalmat 
adnak, teret biztosítanak arra, hogy ezzel kapcsolatban, tehát az ilyen 
kiegyensúlyozatlan tájékoztatással kapcsolatban a problémát lehessen kezelni. A 
jelenleg hatályos jogszabály nem a Médiatanácshoz, hanem a Médiatanács 
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Hivatalához rendeli ezeket az ügyeket.” És aztán körbe is írta Kucsák László, hogy ez 
azért jó, mert nincs túlterhelve a Médiatanács.  

És aztán Pósán László javasolta is, hogy forduljunk akkor a hivatalhoz, és 
akkor majd meglátjuk, hogy alkalmas a jogszabályi környezet. Vártunk egy évet, 
gyűjtögettünk információkat, és az indokolásban is azért a Csepeli Hírmondó 
szerepel, mert az ezzel kapcsolatos észrevételeinket gyűjtöttük össze. A hivatalhoz 
fordultunk, és a hivatal hatáskör hiányában elutasította az érdemi vizsgálatot, 
merthogy nem számít lineáris médiaszolgáltatónak egy ilyen önkormányzati újság.  

Ezért nyújtottunk be egy olyan módosítót, ami az önkormányzatok által 
kiadott, tehát az adóforintokból kiadott sajtótermékeket is bevenné abba a körbe, 
amelyeken számon lehetne kérni a kiegyensúlyozott tájékoztatás hiányát. Tehát a 
módosítás egészen konkrétan azt javasolja, vagy azt terjeszti elő, hogy az 
önkormányzatok többségi tulajdonában lévő sajtótermékeket lehessen ilyen 
szempontból a hatóság elé vinni, és ott érdemben bírálják el, hogy az a tájékoztatás, 
amit ők megvalósítanak, most valóban kiegyensúlyozatlan vagy kiegyensúlyozott. 
Köszönöm, röviden ennyi lett volna. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük. A képviselőknek van lehetősége hozzászólni a javaslathoz. 
Kérdezem, hogy van-e ilyen szándék. (Jelzésre:) Ikotity alelnök úr, tessék! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök asszony. 

Tisztelt Bizottság! Magam a saját tapasztalatomból is szeretném megerősíteni a 
Csepel kapcsán már ismertetett esetet.  

Ugyanezt Baján tapasztalom nap, mint nap, ahol 100 százalékos 
önkormányzati tulajdonban lévő lapnál, egyébként már a parlamentben is 
felszólaltam ez ügyben, olyan hihetetlen aránytalanság tapasztalható, hogy míg egy 
testületi arány 60:40 százalékos önkormányzati többséggel bír, addig a lapban 97 
százalékos azoknak a megjelenéseknek az aránya, amik kormánypárti politikusokhoz 
kötődnek. Mindössze 2,8 százalék az, amennyiben megjelenítenek ellenzéki vagy 
független politikusokat - a 40 százalékos arányhoz lehet viszonyítani.  

És ez a 2,8 százalék is többnyire negatív szempontból bukkan fel, amikor 
valami olyat tesznek ezek a képviselők, ami nem szimpatikus. Mindenképpen 
politikai eszközként használják az egyébként közpénzből megvalósított médiát, tehát 
nem megfelelően használják. Azt gondolom, ez ellen az én véleményem szerint is csak 
törvénymódosítással tudunk tenni. Köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Más képviselői hozzászólási szándék? (Jelzésre:) Dunai 

Mónika, tessék! (Törő Gábor megérkezik a bizottság ülésére.) 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! 

Tisztelt Bizottság! Koncepcionális és technikai jellegű vitánk van önnel a benyújtott 
törvénymódosítás kapcsán.  

Nézzük először a koncepcionálisat! Ha végignézzük a magyarországi, mondjuk 
csak a rendszerváltás utáni médiaszabályozást, akkor vissza tudunk tekinteni három 
alkotmánybírósági határozatra, és vissza tudunk tekinteni a 2010-es médiatörvény 
megalkotásának körülményeire, illetve az azt követő európai uniós vitákra, azok 
megoldására és lezárására. 

Hogyha azt nézzük, hogy 1996-ban az akkori szabályozással kapcsolatban mi 
történt, akkor érdemes arra az 1/2007-es alkotmánybírósági határozatra 
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visszatekintenünk, amely megállapította, és szó szerint szeretném idézni, hogy: 
„általánosan elfogadott, hogy a rádiós és televíziós műsorszolgáltatás 
véleményformáló hatása és a mozgóképek, hangok, élő tudósítások meggyőző ereje 
sokszorosa az egyéb információs társadalmi szolgáltatások gondolkodásra ható 
erejének. Az elektronikus média esetében ezért indokolt speciális, a sokoldalú 
tájékoztatásra vonatkozó előírások meghozatala, amelynek célja az, hogy a politikai 
közösség tagjai közérdekű kérdésekben a releváns vélemények ismeretében 
alakíthassák ki álláspontjukat.” 

Vagyis ez a 2007-es alkotmánybírósági határozat azt mondta ki, hogy indokolt 
az általánosnál magasabb, szigorúbb követelményeket megfogalmazni a lineáris 
műsorszolgáltatásokra vonatkozóan. A többit a sajtószabadság részének tekinti, ami 
szintén egy nagyon fontos érték mind Európában, mind természetesen 
Magyarországon is.  

Hogyha megnézzük a következő eseményt, tehát a következő 
alkotmánybírósági határozatot, az már a 2010-es új médiatörvényt követően 
született, ez a 165/2011-es volt. Ez az alkotmánybírósági határozat ugyanebben a 
szellemben azt mondta ki, hogy ezekre a lineáris műsorszolgáltatásokra, és csak 
ezekre, valóban indokolt a törvényben egy szigorúbb szabályozást meghozni, viszont a 
kiadók szerkesztői szabadságát az egyéb írott sajtótermékekben nem lehet korlátozni. 
(Simon Róbert Balázs megérkezik a bizottság ülésére.) 

És ez a bizonyos 165/2011-es alkotmánybíróság határozat hatályon kívül is 
helyezett több ilyen jellegű tartalmi korlátozást, amely, mondom még egyszer, a 
sajtótermékekre vonatkozott.  

Aztán a harmadik döntés pedig a 165/2012-es alkotmánybírósági döntés volt, 
amely szintén kimondta, hogy a kiegyensúlyozottság, tehát ezt vette górcső alá, olyan 
magasabb tartalmi követelménynek minősül, amellyel kapcsolatban indokolt a 
szigorúság a kiegyensúlyozottság eszméjének tekintetében.  

És akkor, ha megnézzük azokat a vitákat, amelyek a médiatörvény 2012-es 
megalkotása után az Európai Unióban és itt, Magyarországon is lezajlottak, akkor azt 
mindannyian tudjuk, emlékezzünk rá, nem árt erre visszaemlékezni, hogy az Európai 
Unió számos intézménye górcső alá vette, támadta, vizsgálta, kinek milyen 
szóhasználat jut erről eszébe. De én azt gondolom, hogy a történelemben nem volt 
még olyan esemény, olyan törvény, amelyet ilyen szigorúan vett volna górcső alá az 
Európai Unió. Majd az ottani észrevételeket a magyar törvénykezés beépítette a 
javaslatokba, és ezeknek a lezárásaként benyújtotta, az Európa Tanács pedig el is 
fogadta azt. Vagyis ma, a mostani médiatörvényünk kapcsán egy számtalan 
aspektusból megvizsgált, a hazai Alkotmánybíróság és az Európai Unió intézményei 
és az Európai Tanács által is elfogadott javaslatról van szó.  

Ennek megfelelően azt gondoljuk, hogyha az Európai Unió intézményeinek 
megfelel a jelen szabályozás és az álláspontjuk az, egybecsengve a magyar 
Alkotmánybíróság döntésével, hogy a sajtótermékeket korlátozni nem lehet, viszont a 
rádiós, a televíziós, vagyis a lineáris műsorszolgáltatókat indokolt szigorúbb elbírálás 
alá venni, ez él, én azt gondolom, hogyha ez ott megfelel, akkor ennek itt is 
kezelhetőnek kell lennie. 

Gondolom, ezzel, mint elvvel, meg ezzel a történettel önök is ugyanúgy 
tisztában vannak, mint én. Én azt láttam, hogy önök egy-egy, lehet, hogy anomáliát, 
egy-egy példát ragadtak ki a jelen magyar sajtótermékek közül. Én azt gondolom, 
hogy ezt nem a magyarországi törvények megváltoztatásával, hanem az egyedi 
problémák kezelésével lehet megoldani és kiküszöbölni. (Halász János távozik a 
bizottság üléséről.) 
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És akkor a technikai jellegű probléma az, hogy a jelen benyújtott 
törvényjavaslatnak számos pontja nem illeszthető bele, illetve értelmezhetetlen a 
jelenlegi médiatörvény szabályai, keretei között; terminológiai összeférhetetlenségek 
is vannak benne.  

És még egy utolsó észrevétel, hogy a jelenlegi médiaszabályozás nem a 
tulajdonosi szerkezet szerint szabályozza a médiatermékeket és szab ki szigorúbb 
kiegyensúlyozottsági követelményeket, hanem aszerint, hogy milyen szolgáltatást 
végez, tehát hogy közösségi vagy kereskedelmi médiáról van szó. Tehát ilyen módon 
ez egy másfajta inerciarendszert vezetne be a törvény keretei közé, ami, még egyszer 
hangsúlyozom, technikailag is számos ponton a törvény más passzusainak az 
értelmezését teszi nehézzé vagy akár lehetetlenné. Ezért a tárgysorozatba vételt a 
Fidesz nem támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólás? (Jelzésre:) Pósán alelnök úr, tessék! 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Egy 

rövid megjegyzést szeretnék tenni. Az az érzésem, hogy a felvetés, azon túlmenően 
természetesen, hogy hallhattunk hivatkozást a Csepeli Hírmondóra és bajai, nem 
tudom, valamire is, bocsánat, nem jegyeztem meg a lap nevét, tehát ezzel nem 
lekicsinyíteni akartam, azt gondolom, hogy a dolog ezen messze túlmutat.  

Ez a javaslat egy dologra jó: arra jó, hogy azt a médiaszabályozást, amit hosszú-
hosszú viták után sikerült nyugvópontra tenni, újra meg akarja nyitni, és újra azt 
szeretné elérni, hogy Magyarországon a médiaszabályozásnak bármilyen kis dolgát is, 
de nemzetközi porondra lehessen emelni. Én ehhez speciel nem kívánok asszisztálni, 
tehát nem fogjuk támogatni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék? (Szabó Szabolcs és Ikotity 

István jelentkezik.) Akkor előbb az alelnök úrnak megadom a szót, és utána Szabó 
Szabolcs. Parancsoljon! 

 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. A képviselő asszony 

a hozzászólásában említette, hogy helyi problémának vagy lokális problémának 
tekinti ezt. Azt gondolom, ez már egy előrelépés, hogy egyáltalán problémának fogja 
fel, mert valójában probléma az, hogy egy 60 százalékos többség 97,2 százalékban 
birtokolja a médiát és ezzel úgymond visszaél. Nyilván nagyon kíváncsi lennék a 
képviselő asszony javaslatára, hogy miképpen lehet ezt megoldani, mert úgy tűnik, 
hogy szabályozással, önök legalábbis, nem támogatják.  

Az alelnök úrhoz kapcsolódva pedig csak annyi, hogy mindenhol olyat látnak, 
ami nincs, legalábbis én azt gondolom. Én látok egy problémát, amit ismertettem 
szám szerint. Akár személyes példa kapcsán még egyetlen egy konkrétumot mondjak, 
ebbe a lapba én 2010 óta egyetlen egy alkalommal tudtam bekerülni, amikor megírták 
azt, hogy egy adott körzetben nem gyűlt össze az ajánlás, vagy nem sikerült megfelelő 
számú támogatást szereznem, tehát csak akkor, amikor negatív dolgok voltak. Az se 
került be például, hogy képviselővé választottak, meg semmi ehhez hasonló.  

Tehát olyan szinten elfogult ez a tájékoztatás, azt gondolom, alelnök úr, ezt 
nyilván ön is beláthatja, hogy ezt az igazságtalan állapotot valamilyen módon meg 
kellene szüntetni. Kíváncsi lennék az alelnök úr javaslatára is. Hogyha ezt nem tartja 
problémának, azt is szívesen hallom az alelnök úrtól. Vagyis hát nyilván nem 
szívesen, de örülnék, hogyha ezt kimondaná. 
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ELNÖK: Szabó Szabolcs, aztán Dunai Mónika. Parancsoljon! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független), előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Egyrészt 

amit Dunai Mónika mond, az nem egészen erről a problémáról szólt.  
Amikor a nemzetközi fórumok szóvá tették azt, hogy az elfogadott 

médiatörvénnyel milyen problémák vannak, akkor általában a printmédia és az 
online média szabályozását kifogásolták. Nem független médiáról beszélünk ebben az 
esetben. Ez a törvénymódosító javaslat kifejezetten az adóforintokból kiadott 
sajtótermékekre vonatkozik. Ezért van úgy definiálva a törvénymódosítóban is, hogy 
csak kifejezetten önkormányzati, és ezt nem lehet máshogy megfogni, csak hogyha a 
tulajdonosi szerkezeten keresztül közelíti meg az ember, tehát ezért szerepel így 
ebben.  

És értelemszerűen a magyar Alkotmánybíróság ítéletei is, amikre hivatkozott a 
képviselő asszony, azok sem arra vonatkoznak, hogy akkor az önkormányzati 
tulajdonban lévő lapok esetében nem fogadható el ez a fajta beavatkozás.  

Pósán képviselő úrnak pedig annyit, hogy értelemszerűen én nem nemzetközi 
porondra akarom ezt vinni. Én azt szeretném, hogy vagy a hatóság, vagy a 
Médiatanács vizsgálja meg itt, Magyarországon, és döntse el mondjuk a Karas 
Mónika vezette Médiatanács, hogy szerintük az kiegyensúlyozott vagy nem. Nem kell 
ezt Brüsszelben, meg Strasbourgban eldönteni, szerintem pont erről szól a javaslat az 
én megközelítésemben.  

Mert én is azt gondolom, azért az fontos, pártszínektől függetlenül, hogy egy 
ilyen önkormányzati lap ne arról szóljon, hogy a polgármester szerepel minden 
oldalon, teljesen függetlenül attól, hogy az fideszes, szocialista, LMP-s, együttes vagy 
éppen független polgármester, és ebből számtalan példát tudunk hozni.  

Nyilván most azért került szóba Csepel, meg Baja, mert én csepeli vagyok, 
Ikotity képviselőtársam meg bajai, de hát ezt nagyon sok helyről az országban el lehet 
mondani. Nekem ez szokásom egyébként, hogyha valahova elutazom ismerősökhöz 
vagy fórumra és a többi, akkor szerzek egy ilyen helyi újságot, lapozgatom és nézem, 
hogy ez hogyan működik. Ezek általában nem tartják be a kiegyensúlyozott 
tájékoztatás alapvető követelményeit. Nyilván az én esetem meg ilyen szempontból 
még extrább, amit Csepelen kapunk, mert hiába én nyertem meg a választást, Németh 
Szilárd meg nem, ettől függetlenül Németh Szilárd szerepel benne, akinek meg semmi 
köze Csepelhez ilyen szempontból. Minket meg, nemcsak engem, hanem általában az 
ellenzékieket, csak gyaláznak. Ez nem egy ilyen személyes ügy, hogy én akkor bele 
akarok kerülni az újságba, hanem minden önkormányzatnál, ahol ilyen lapot 
kiadnak, az alapvető sajtóetikai elveket tartsák be.  

Nem tudjuk ugyanis hol számon kérni, hogy ezt tartsák be, mert a MÚOSZ azt 
mondja, hogy nem tag az újságíró, meg a szerkesztő; a hatóság azt mondja, hogy neki 
nincs jogköre; és akkor mindenki szétteszi a kezét, és nem lehet vele mit kezdeni.  

És nekem meg nyilvánvalóan panaszkodnak a választók, hogy miért van az, 
hogy már megint csak ez, meg ez a párt szerepel benne és ez ilyen tendenciózus dolog. 
Tehát innentől kezdve a probléma szerintem máshol van.  

Nyilván a jogi szakkérdések kapcsán a részletes vitában nagyon alaposan 
tudnánk vitatkozni. Ha ilyen észrevételei vannak a Fidesznek, állunk elébe, és akkor 
természetesen ezt lehet pontosítani jogtechnikai szempontból, ez nem egy kőbe vésett 
dolog. Én csak azt szeretném, hogy bármilyen módon, de vizsgálhassa egy magyar 
hatóság, hogy akkor ez most kiegyensúlyozott vagy nem, és akkor nincsenek olyan 
viták, hogy mondjuk mi azt mondjuk, hogy nem az, az önkormányzat azt mondja, 
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hogy az, és nem tudja ezt érdemben eldönteni senki, és változtatást nem tudunk 
eszközölni semmilyen irányba. Köszönöm. 

 

ELNÖK: Köszönjük. Dunai Mónika, tessék! 
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Csak nagyon röviden reagálnék két észrevételre. Az 

egyik, hogy valóban, az Alkotmánybíróság nem azt vizsgálta, mert azt nem is 
vizsgálhatta, hogy a tulajdonosi szerkezet szerint ki tartja fenn a lapot, tehát nem az 
önkormányzati fenntartású lapokat vizsgálta, viszont a témába vágóan vizsgálódott, 
mégpedig azt, hogy különbséget lehet tenni, sőt, illő és indokolt is különbséget tenni a 
rádió, televízió és a lineáris műsorszolgáltatások és az írott sajtótermékek között, és 
az írott sajtótermékeken belül természetesen tulajdonosi szerkezetük szerint vannak 
önkormányzati lapok is, meg más lapok is. Tehát en bloc az írott sajtótermékek és a 
lineáris műsorszolgáltatások közötti indokolt különbségtételt vizsgálta és mondta ki, 
hogy a közösségre gyakorolt hatása miatt a lineárisnál igenis a kiegyensúlyozottság 
elvét hatványozottan elő lehet írni, szigorúbbá lehet tenni.  

Egyébként magukban az írott sajtótermékekben is van egy szigor, amikor a 
kampányidőszak rájuk is vonatkozik, tehát ezt is tartalmazza a médiaszabályozás. 
Tehát itt azt kell látni, hogy két elv van egymással szemben, az egyik a sajtószabadság, 
amelyet éppen önök is szoktak folyamatosan hangoztatni, hogy indokolatlanul ne 
telepedjen rá az állam a törvényekkel a sajtótermékekre, ugyanakkor az ön által is 
említett kiegyensúlyozottság elve.  

Én azt nem gondolom, hogy az alkotmánybírósági határozatok és az európai 
joggyakorlat kapcsán más országok médiatörvényeinél a miénk rosszabb lenne. Én 
azt gondolom, hogy sokkal szigorúbb, mint az Európai Unió számos országában, 
amelyet önök is nagy demokráciának tekintenek és olyannak, amiben a 
sajtószabadság adott.  

Én azt gondolom, hogy emellett nem maradunk le, sőt, nálunk szigorúbb a 
sajtótermékek szabályozására vonatkozó joganyag, ugyanakkor nagyon kényesen 
vigyázunk arra, hogy a sajtószabadság is sértetlen tudjon maradni.  

Az, hogy egy önkormányzati újságban mit írnak le: egyébként nem a 
polgármester írja a lapot, hanem annak van egy szerkesztősége. (Szabó Szabolcs 
közbeszólása.) Nem is az alpolgármester, hanem van egy szerkesztőség, és ebben, 
ugyanilyen módon, törvényi szinten, most törvényi szintről beszélek, nincs teendőnk, 
hiszen ott is ki van mondva, hogy egy szerkesztőség, amelyben nincs politikus, 
szerkeszti az újságot. Én önkormányzati világból jövök, a XVII. kerületi lappéldát, 
önkormányzati újság példát tudom mondani, de számos mást is figyelemmel kísérek. 
A helyi újságok, legyen az egy falu, legyen az egy fővárosi kerület, legyen az egy 
kisváros, ezek a helyi lapok a helyi közélettel, a helyi eseményekkel foglalkoznak, hogy 
mi történt az autómentes napon, vagy éppen leaszfaltoztak két utcát, vagy 
köszöntették a 90, 95, 100 éves néniket, vagy éppenséggel, mit tudom én, száz éves a 
helyi iskola vagy óvoda. Ezek érdeklik a helyi lapokban az embereket a közösség 
kapcsán, mert a nagypolitika kapcsán kinyitnak bármilyen televíziós műsort, 
kinyitnak bármilyen rádiós műsort vagy napilapot, tudnak tájékozódni az országos 
eseményekről. Arra van igényük, hogy a saját utcájukban, körzetükben, falujukban, 
kerületükben mi történik, ami nem tud értelemszerűen bekerülni, csak nagyon 
kivételes esetekben, az országos médiába, már csak az időtartam, a terjedelem miatt 
is. 
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Tehát ha például a polgármester nyitja meg azt a rendezvényt, akkor 
értelemszerűen ott a rendezvény a fontos, és az, hogy a polgármester nyitotta meg, az 
már ebben az esetben másodlagos. Akik helyben mozognak, elmennek ezekre a 
rendezvényekre, a helyi ügyekben hallatják a hangjukat, nyilván nem hallgatja el az 
újság, de hogyha egyszer a helyi képviselő-testületben az egyéni képviselő mozgolódik 
valamit a saját körzetében, akkor itt a körzet a fontos, meg hát, aki ott megjelent. És 
ha ott az ellenzéki képviselők vagy bárki, aki lehet kormánypárti képviselő is, ha 
valaki semmit nem csinál, akkor nyilván nem fog belekerülni az újságba. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Van-e más képviselői hozzászólás? (Jelzésre:) Szabó Szabolcs, tessék! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független), előterjesztő: Dunai Mónikának fogok majd 

hozni néhány önkormányzati újságot, hogy akkor meglássa, vannak ilyen 
önkormányzati lapok (Ikotity István közbeszólása.), amiket képviselő asszony is 
mond, helyi ügyekkel, virágosztással, a képviselői munkáról valamiféle beszámolóval 
- ez teljesen rendben is van. Meg vannak olyanok, és egyébként szép számmal, 
amelyek egyébként kőkemény országos politikát tolnak bele, és tényleg néha arcpirító 
stílusban. És engem csak ez zavar, meg nagyon sokunkat.  

És itt nem arról van szó, hogy a szólásszabadságot korlátozná az ember 
bármilyen módon. A független szerkesztőségek munkájába ez a törvényjavaslat 
egyáltalán nem szól bele. Akkor tényleg írjanak, amit akarnak. Ha hazudnak, vagy 
valakit rágalmaznak, ott a bíróság, el lehet menni, és akkor azt számon lehet kérni. 
Csak itt minőségileg más dologról beszélünk, mert az én adóforintjaimból tartják ezt 
fenn, meg mindannyiunkéból. Bemegyek a boltba, áfát fizetek, az szja-t levonják a 
fizetésemből, sajnos dohányzom, jövedéki adót fizetek és a többi. Majd utána 
egyébként senkit nem érdekel, hogy többek között az én, meg a mi közös 
adóforintjainkból van fenntartva, hanem szó szerint hazudnak benne.  

És nem nagyon lehet vele mit kezdeni, igazából ez a fő probléma, hogy ezek az 
anyagok néha úgy vannak megszerkesztve, hogy tényleg arcpirító, egyszerűen nem 
lehet vele mit kezdeni, azért, mert a hatóság azt mondja, hogy nem tartozik a 
hatáskörébe.  

Abban igaza van természetesen Dunai Mónikának, hogy a kampány kapcsán, 
ami most, ha jól emlékszem, 50 napos, hogy abban az időszakban ezt számon lehet 
kérni. Csak előtte, most már 5 évente van önkormányzati választás, akkor majdnem 5 
éven keresztül teljesen kontrollálatlan módon megy ez. 

Ismerjük a magyar sajtófogyasztási szokásokat, hogy a printmédia 
példányszámai nagyon lementek. Tehát még a legnagyobb, mondjuk azt, hogy 
politizáló lapok példányszáma is, ha eléri a 20 ezret, az már nagyon-nagyon nagynak 
számít. A legnagyobb példányszámú, ha jól emlékszem, a Blikk, amelyik olyan 200 
ezer körül van, de az már nem nagyon politizál. Innentől kezdve nem úgy működik a 
médiafogyasztás, hogy a helyi híreket megkeresik a helyi önkormányzati lapban, az 
országos politikai híreket meg, nem tudom én, a Magyar Nemzetben, a Magyar 
Időkben és egyéb újságokban, hanem ezt megkapják ingyen, elolvassák, ebből 
tájékozódnak, és egyébként mást nem nagyon fogyasztanak a printmédiában.  

Tehát ezért zavaró igazából, hogy állami, vagy hát önkormányzati pénzből, 
adóforintból kiadott újság nem valósítja meg szerintem azt a jogos elvárást, amit 
mondjuk a közszolgálati médiától jogosan várunk el. Nem mintha az megvalósítaná, 
de ott legalább, ha benyújtjuk, akkor megvizsgálja a Médiahatóság, aztán vagy azt 
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mondja, hogy igazunk van, vagy azt mondja, hogy nincs igazunk, de itt még ez a 
lehetőségünk sincs meg, hogy hozzájuk forduljunk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólási szándék van-e? (Senki sem jelentkezik.) 

Nem látok jelzést.  
Akkor kérdezem még Szabó Szabolcsot, hogy előterjesztői válaszban… (Szabó 

Szabolcs nemet int.) …nem kíván továbbiakat mondani, rendben. 

Határozathozatal 

Akkor döntünk az önálló indítvány tárgysorozatba vételéről. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a T/9734. számon Szabó Szabolcs 
képviselő úr által beterjesztett törvénymódosítási javaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
igen, azt kérem, jelezze! (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 9 nem szavazattal a bizottság nem vette tárgysorozatba. Ezzel az első 
napirendi pontot lezárom. 

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló 
T/9715. számú törvényjavaslat 

Második napirendi pontunk a szövetkezetekről szóló 2006. törvény X. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása.  

E rendelkezésre megnyitom a részletes vita első szakaszát, azaz a 
törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban 
meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Az előterjesztő nem jelezte, hogy részt 
kíván venni a bizottság ülésén. A kormány képviseletében pedig Jakabné dr. Szalai 
Krisztina főosztályvezető asszony érkezett hozzánk. Kérdezem, hogy ebben a 
vitaszakaszban kíván-e előzetesen felszólalni. 
 

JAKABNÉ DR. SZALAI KRISZTINA főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm, elnök asszony, nem kívánok. 

 
ELNÖK: Köszönjük. A bizottság tagjai közül kíván-e valaki ebben a 

vitaszakaszban felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést, így a kormány 
képviselője sem reagál.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a bizottságnak a határozati házszabály 
44. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos megállapításait a bizottság jelentése 
tartalmazza, így erről döntenünk kell.  

Határozathozatalok 

Kérdezem ezért, hogy támogatja-e a bizottság, hogy a törvényjavaslat megfelel 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki igen, azt kérem, 
jelezze! (Szavazás.) 12 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Akkor a részletes vita ezen szakaszát 
lezárom, és ezzel áttérünk a módosító javaslatok megvitatására. 

Megnyitom a részletes vita második szakaszát, amelyben a módosító 
javaslatokról kell állást foglalunk. A javaslathoz nem érkezett módosító javaslat, és 
saját bizottsági módosítási szándékra előzetesen sem érkezett javaslat. Kérdezem, 
hogy van-e valaki, aki további módosításra szövegszerű javaslatot kíván tenni. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok jelzést. 
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Így amennyiben nincs módosítási szándék, a jegyzőkönyv számára ismertetem, 
hogy módosító javaslat hiányában a bizottság nem nyújt be részletes vitát lezáró 
módosító javaslatot, így a vita ezen szakaszát lezárom. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben a bizottság dönt a 
részletes vita lezárásáról és a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Ennek megfelelően kérdezem tehát a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes 
vitát és elfogadja-e a részletes vitáról szóló jelentést, valamint felhatalmazza-e a 
bizottság elnökét arra, hogy gondoskodjon a bizottság döntéseit összefoglaló jelentés 
aláírásáról és benyújtásáról. Aki igen, azt kérem, jelezze! (Szavazás.) 12 igen szavazat. 
Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással 
a bizottság ennek megfelelően fog eljárni. Így a részletes vita utolsó szakaszát és a 
részletes vitát lezárom. A második napirendi pontot is lezárom.  

Köszönöm szépen a főosztályvezető asszonynak, hogy a rendelkezésünkre állt.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
felvetése az egyebek között. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok jelzést.  

Az ülés berekesztése 

Akkor az egyebek napirendi pontot és a bizottsági ülést lezárom. Jó munkát 
kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 36 perc) 

 

 

Dúró Dóra  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 


