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Az Országgyűlés
/2005 .(	) OGY határozata

(javaslat)
a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló

46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

1 . § A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30 .)
OGY határozat (a továbbiakban: HSZ) 19. §-ónak (2) bekezdése a következő új n) ponttal
egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi n) pont jelölése o) pontra változik :

/Az Országgyűlés elnöke az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében/

,,n) a Bizottsági elnöki értekezlet javaslata alapján kijelöli a televíziós közvetítésre
kerülő bizottsági üléseket ;"

2. § A HSZ 23. §-a a következő új u) ponttal egészül ki, s egyidejűleg a jelenlegi u)
pont jelölése v) pontra változik :

/A Házbizottság :/

,,u) állásfoglalás keretében rögzíti a televíziós közvetítés képszerkesztésének
szabályait;"

3. § A HSZ 26. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

,,(3) A Házbizottság a döntéseit egyhangúlag hozza meg . Egyhangú döntés hiányában
a 23 . § a), f), g), m), u) pontjairól az Országgyűlés, egyéb esetekben az Országgyűlés elnöke
dönt."

4. § A HSZ 27. §-ának (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki :

/A Bizottsági elnöki értekezlet javaslatot tesz ./

,,d) az Országgyűlés elnökének a televíziós közvetítésre kerülő bizottsági ülés
kijelölésére . (19. § (2) bekezdésének n) pontja)"

5. § A HSZ a következő alcímmel és 42/A. §-sal egészül ki :

,,A televíziós közvetítés rendje

42/A. § Az Országgyűlés tevékenysége televíziós közvetítésének rendjét a Házszabály
3. sz. melléklete tartalmazza ."

6 . § (1) Ez a határozat a közzétételét követő tizenötödik napon lép hatályba ; s
egyidejűleg a HSZ a melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki, és a HSZ jelenlegi 3 .
számú mellékletének számozása 4. számú mellékletre változik .

(2) A HSZ 132. § (5) bekezdésében a „Házszabály 3 . sz. melléklete" szövegrész
helyébe a „Házszabály 4 . sz. melléklete" szövegrész lép .

Képviselői önálló indítvány!



Dr. Pető Iván
(SZDSZ)

„3 . számú melléklet

a 46/1994. (IX.30.) OGY
határozathoz

A televíziós közvetítés rendje

1 . Az Országgyűlés ülései egészének, a kinevezésekkel és jelölésekkel kapcsolatos nyilvános
országgyűlési bizottsági meghallgatásoknak, valamint - szükség szerint - az országgyűlési
bizottságok ülése közvetítésének célja a nézők pártatlan, kiegyensúlyozott, pontos és
tényszerű tájékoztatása az Országgyűlés tevékenységéről .

2. A közvetítés az eseményekkel összhangban az Országgyűlés tényleges történéseire,
munkájára irányuljon .

3. A közvetítésre kerülő bizottsági ülés kijelölése a Bizottsági elnöki értekezleten kialakult
javaslat alapján az Országgyűlés elnökének hatáskörébe tartozik .

4. A plenáris ülés, a bizottsági meghallgatás és a 3 . pont szerint kijelölt bizottsági ülés
televíziós közvetítése a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi I . törvény 138 . §-ának
(1) bekezdése alapján kiépített zártláncú televíziós rendszeren keresztül, az Országgyűlés
Hivatala televíziós stúdiója eszközeivel és dolgozói közreműködésével valósul meg .
Kamerakezelőnek és képszerkesztőnek csak köztisztviselő alkalmazható .

5. A televíziós képszerkesztés szabályait a Házbizottság állásfoglalásban állapítja meg ."

Indokolás

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996 . évi I. törvény 138. §-ának (5) bekezdése
értelmében az országgyűlési tevékenység közvetítésének pártatlanságát biztosító közvetítési
rendet az Országgyűlés Házszabályának mellékleteként kell meghatározni . E törvényi
kötelezettségnek tesz eleget a Javaslat.

Göndör István
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