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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, nemzetiségi 
szószóló urat, miniszterhelyettes urat, munkatársainkat, vendégeinket. A mai 
bizottsági ülést a tegnapi napon hívtuk össze, így különösen köszönöm a megjelent 
képviselőknek, hogy biztosították a határozatképességet. Egyben engedjék meg, hogy 
tájékoztassam önöket arról, hogy a mai bizottsági ülésre vonatkozóan előzetesen és 
írásban jelezte távolmaradását dr. Hörcsik Richárd elnök úr, Barkóczi Balázs alelnök 
úr, Fekete-Győr András és dr. Juhász Hajnalka bizottsági tagok. 

Mai témánk a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet szubszidiaritásvizsgálata lesz. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel, 
hozzászólás. (Nincs jelzés.)  

Nem látok ilyet, akkor a napirendről fogunk szavazni elsőként. Géppel fogunk 
szavazni, most kérem szavazatukat. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a napirendet 6 igen szavazattal elfogadtuk. 

SZUBSZIDIARITÁSVIZSGÁLAT - a belső piaci médiaszolgáltatások 
közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás 
szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 
[COM (2022) 457; 2022/0277 (COD)]  
(A szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálata a HHSZ 142. § 
(1)-(2) bekezdése alapján és döntés bizottsági önálló indítványok 
benyújtásáról) 

Tisztelettel köszöntöm még egyszer a kormány képviseletében megjelent 
Dömötör Csabát, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárát, 
miniszterhelyettes urat. A napirendünkkel kapcsolatosan a múlt héten meghallgattuk 
a kormány képviseletében dr. Bóka János államtitkár urat. A tegnapi napon a 
jelentéstervezetet és a határozati javaslat tervezetét is eljuttattuk a bizottság tagjai 
részére. Észrevétel nem érkezett. A szubszidiaritásvizsgálat kapcsán el kell mondanom, 
hogy bizottságunk előterjesztési jogosultsággal rendelkezik, a végső döntést az 
Országgyűlés hozza meg. 

A mai napon tehát a jelentést és a határozati javaslatot kell megvitatnunk és 
lehetőség szerint dönteni a benyújtásról. Fontos kiemelnem, hogy a 
médiafüggetlenség, a média sokszínűsége és szabadsága fontos célkitűzés, amelyet mi 
is osztunk. A fő gond azonban a jogalappal és ezzel szorosan összefüggő módon a 
hatáskörökkel kapcsolatos. Az Európai Unióban jelenleg a médiaügy nem uniós, 
hanem tagállami hatáskör. Az Európai Bizottság határon átnyúló jelleget és belső piaci 
szabályokat javasol olyan területen, amelyen sokszor helyi és regionális tévék vagy 
sajtótermékek működnek egy uniós nyelven elérhető tartalommal. 

Fontos új információ lehet, hogy a német parlament felsőháza az elmúlt héten, 
csütörtökön fogadott el indokolt véleményt és állapította meg a szubszidiaritás elvének 
sérelmét a rendelettervezetről, valamint a prágai COSAC-on is azt tapasztaltuk, hogy 
több tagállam európai ügyekkel foglalkozó bizottságai ellenzik ezt a javaslatot. Ennyi 
felvezető után átadom a szót a kormány képviseletében miniszterhelyettes úrnak, 
parancsoljon! 
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Dömötör Csaba szóbeli tájékoztatója 

DÖMÖTÖR CSABA államtitkár (Miniszterelnöki Kabinetiroda): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Amint elhangzott, a napirendi pont és a jelentés apropója, hogy az 
Európai Bizottság elfogadott egy javaslatcsomagot a belső piaci médiaszolgáltatások 
közös keretéről. Ez magában foglal egy rendelettervezetet és egy bizottsági ajánlást. Ez 
a javaslat számos részletszabályt fogalmaz meg a médiaszolgáltatások működéséről. Mi 
egyetértünk azzal, hogy az új típusú szolgáltatások miatt, a változó médiakörnyezetben 
folyamatosan vizsgálni kell, hogy hogyan lehet érvényesíteni a médiafüggetlenség 
alapelvét, a véleményszabadság alapelvét és azt a törekvést, hogy az európai 
állampolgárok ebben a megváltozó környezetben is a lehető legmagasabb szintű 
szolgáltatást kapják, miközben a médiapiac sokszínűségét is biztosítjuk. A legfontosabb 
elvi kérdésekben tehát egyetértünk, ugyanakkor komoly aggályaink vannak az Európai 
Bizottság javaslatának jogalapjával kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy ezek 
megfelelnek-e a szubszidiaritás elvének. 

Ami a jogalapot illeti, a javaslatcsomagnak több olyan szabályozási elem is része, 
amely közvetlen és egyértelmű beavatkozást jelent a tagállami hatáskörökbe. 
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a rendelettervezet nem a belső piacra komoly 
hatással levő, tehát a több tagállamban működtetett szolgáltatások kapcsán fogalmaz 
meg szabályozást, hanem a tagállami médiarendszerek egészére tartalmaz közvetlen 
hatállyal bíró rendelkezéseket, tehát a javaslat egyértelműen túlmutat az indoklásban 
megnevezett célokon. 

Ami a szubszidiaritás elvét illeti, az Európai Unióról szóló szerződés világosan 
rendelkezik arról, hogy a média és a sajtó területe nem tartozik sem a kizárólagos, sem 
a megosztott hatáskörök közé. Éppen ezért a javaslat sérti a szubszidiaritás elvét, és 
számos vonatkozásban egyébként sem jelent jelentős hozzáadott előnyt a nemzeti 
szabályozásokhoz képest. Fenntartásunk azért is megalapozott, mert a nyilvánosság 
sokszínűségéhez az is hozzátartozik, hogy figyelembe kell venni a tagállamok eltérő 
hagyományait, sajátosságait, a tagállami szabályozások és nemzeti piacok eltérő 
jellegét. Azt gondoljuk, hogy a javaslat szerinti célok eléréséhez elégséges a meglévő 
uniós joganyag, egyes esetekben akár módosítva is azt. A Bizottság által javasolt 
rendeleti forma, a harmonizáció ilyen magas foka indokolatlan, mert nem ad 
lehetőséget a tagállami különbségek és sajátosságok figyelembevételére. 

Szeretném én is külön felhívni a figyelmet arra, hogy a munkacsoporti 
egyeztetések során több tagállam is megfogalmazott aggályokat. Van tagállam, amely a 
Tanács jogi szolgálatának véleményét kérte írásban azzal kapcsolatban, hogy 
megfelelő-e a jogalap. Egyes szabályozási elemekkel kapcsolatban több tagállam 
jelezte, hogy náluk már hatályban vannak vonatkozó jogszabályok, és ezek egyébként 
is nemzeti hatáskörbe tartoznak, s mindez együttesen azt jelenti, hogy álláspontunk 
szerint ezen a területen általános garanciális szabályok, elérendő célok és feltételek 
elfogadása lenne elfogadható, olyan részletszabályok nélkül, amelyek megkötik a 
tagállamok kezét. Ehhez egy irányelv vagy ajánlás lenne a leginkább megfelelő jogi 
eszköz. 

Mint a bizottság tagjai előtt is ismert, a kormány fontosnak tartja a nemzeti 
szuverenitás védelmét, ezért fellépünk minden olyan szándékkal szemben, amely úgy 
csorbítaná Magyarország mozgásterét, hogy hazánk arra nem adott felhatalmazást. 

A fentiekre tekintettel a kormány támogatja az Európai Ügyek Bizottságának 
jelentését, az abban foglaltakat, és a határidők miatt azt is fontosnak tartjuk, hogy a 
jelentés időben kerüljön a plenáris ülés napirendjére, ezért is szeretném külön 
megköszönni, hogy ennek az ülésnek az összehívásával ezt a szándékot segítik. Tárcánk 
támogatja a szubszidiaritási eljárás megindítását, és az ezzel kapcsolatos 
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kormánydöntés várhatóan megszületik a jövő heti plenáris vita előtt. Köszönöm a 
megtisztelő figyelmet. 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó, esetleg kérdések 
feltételére is mód lehet, hogy pontosabban lássunk. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet, 
akkor szavazásra bocsátom. Két szavazásunk lesz.  

Elsőként a jelentés elfogadásáról és benyújtásáról fogunk dönteni a határozati 
házszabály 142. § (2) bekezdése alapján. Most tudunk szavazni. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal a jelentést elfogadtuk. 
A következő szavazás a határozati javaslat benyújtásáról fog szólni, amelyet 

szintén a határozati házszabály 142. § (2) bekezdése szabályoz. Most tudunk szavazni. 
(Szavazás.) 

Ezt is 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadtuk. 
Köszönöm szépen miniszterhelyettes úrnak a megjelenést és a tájékoztatást, 

illetve hogy a kezdeményezésünket a kormány támogatja. 

Az ülés berekesztése 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére december 
5-én, hétfőn, 9 órakor kerül sor. A Széll Kálmán teremben leszünk, a bizottsági ülés 
keretében Várhelyi Olivér uniós biztos úr tart majd tájékoztatót, és ezzel a bizottsági 
ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 00 perc) 

  Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke  

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


