
 

T/7022/28. SZ. KAPCSOLÓDÓ MÓDOSÍTÓ JAVASLAT A MÓDOSÍTÓ JAVASLATTAL ÉRINTETT TÖRVÉNYSZÖVEG 

31/2. Menczer Erzsébet képviselő - kapcsolódva a T/7022/20. 

számú módosító javaslathoz (az ajánlás 30. pontja) - a törvényjavaslat 

kiegészítését javasolja a következő új 26. § felvételével: 

26. § (1) Az Mttv. 111. § (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

(Az Elnök további feladatai:) 

„a) amennyiben megválasztják a Médiatanács elnökévé, összehívja és 

vezeti a Médiatanács üléseit, 

b) amennyiben megválasztják a Médiatanács elnökévé, intézkedik a 

Médiatanács üléseinek előkészítéséről,” 

 

 

 

 

 

(2) Az Elnök további feladatai: 

a) összehívja és vezeti a Médiatanács üléseit, 

aa) addig az időpontig, ameddig az Országgyűlés nem választja meg 
a Médiatanács elnökévé, tanácskozási joggal, 

ab) a Médiatanács elnökévé történő megválasztását követően 

szavazati joggal, 

b) intézkedik a Médiatanács üléseinek előkészítéséről, 

(2) Az Mttv. 113. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) Az Elnök megbízatása megszűnik, ha 

a) a megbízatás időtartama lejár, 

b) lemond, 

c) meghal, 

d) a miniszterelnök a (2) bekezdés szerint felmenti, 

e) az Országgyűlés a kinevezésétől számítva 30 napon belül – 

amennyiben olyan időpontban történik a kinevezés, amely az 

Országgyűlés ülésszakán kívül esik, úgy a következő ülésszak 

kezdetétől számított 15 napon belül – nem választja meg a 

Médiatanács elnökévé.” 

 

 

 

 

113. § (1) Az Elnök megbízatása megszűnik, ha 

a) a megbízatás időtartama lejár, 

b) lemond, 

c) meghal, 

d) a miniszterelnök a (2) bekezdés szerint felmenti. 

 

(3) Az Mttv. 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
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„(1) A Médiatanács elnökét és négy tagját az Országgyűlés – a 

jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával – 

kilenc évre választja egyidejű, listás szavazással, kivéve, ha az elnök 

megbízatása a 113. § (1) bekezdés b)-e) pontjában, a tag megbízatása 

pedig a 129. § (1) bekezdés b)-f) pontjában foglalt valamely okból 

szűnik meg. Utóbbi esetben az elnök-, illetve a tagjelöltről az 

Országgyűlés külön szavaz.” 

 

124. § (1) A Médiatanács elnökét és négy tagját az Országgyűlés - 

a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával - 

kilenc évre választja egyidejű, listás szavazással. 

(4) Az Mttv. 125. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(3) Ha a Hatóság Elnökének a megbízatása a 113. § (1) bekezdés b)-

d) pontok szerint megszűnik, akkor ezzel egyidejűleg megszűnik a 

Médiatanács elnökségére vonatkozó megbízatása is. Amennyiben a 

Hatóság Elnökének megbízatása lejár, úgy a 216. § (8) bekezdésben 

foglaltakat kell alkalmazni. A Hatóság miniszterelnök által kinevezett 

új Elnöke a kinevezés tényével és időpontjában a Médiatanács 

elnökjelöltjévé válik. Megválasztásáról – a 124. § (1) bekezdésben 

foglaltak szerint listás vagy külön szavazással – az Országgyűlés 

jelenlevő képviselőinek kétharmada dönt.” 

 

 

 

(3) Ha a Hatóság Elnökének a megbízatása megszűnik, akkor ezzel 
egyidejűleg megszűnik a Médiatanács elnökségére vonatkozó 

megbízatása is. Ebben az esetben a Hatóság miniszterelnök által 
kinevezett új Elnöke a kinevezés tényével és időpontjában a 

Médiatanács elnökjelöltjévé válik. Megválasztásáról az Országgyűlés 

jelenlevő képviselőinek kétharmada dönt. 

 

Ez van MOST a 216.§ (8) bek-ben: 

216.§ (8) A 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 

Médiatanács elnöke és tagjai megbízatása megszűnése időpontjának 

az újonnan megválasztott elnök és tagok megbízatásának kezdetét kell 
tekinteni. A 113. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hatóság 

elnöke megbízatása megszűnése időpontjának az újonnan 
megválasztott elnök megbízatásának kezdetét kell tekinteni. 

A kapcs.mód. (7) bekezdése szerint azonban MÓDOSULna a 
216.§ (8) a következők szerint: 

„216.§ (8) A 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Médiatanács 

elnöke és tagjai megbízatása megszűnése időpontjának az újonnan 
megválasztott elnök és tagok megbízatásának kezdetét kell tekinteni. A 

113. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hatóság elnöke 
megbízatása megszűnése időpontjának az újonnan kinevezett elnök 
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megbízatásának kezdetét kell tekinteni. Amennyiben a Hatóság új Elnökét 

az Országgyűlés a kinevezését követő 30 napon belül – amennyiben olyan 

időpontban történik a kinevezés, amely az Országgyűlés ülésszakán kívül 
esik, úgy a következő ülésszak kezdetétől számított 15 napon belül – nem 

választja meg a Médiatanács elnökévé, úgy a Médiatanács korábbi 
elnökének megbízatása a Médiatanács új elnökének megválasztásáig 

fennmarad. Amennyiben a Hatóságnak nincsen kinevezett Elnöke, úgy 

feladat- és hatásköreit a Médiatanács elnöke – illetve a 131. § (2) 
bekezdés szerinti esetben a Médiatanács tagja – gyakorolja.” 

 

(5) Az Mttv. 125. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(7) A Médiatanács elnöke megbízatási időtartama a Hatóság elnöki 

megbízatásának időtartamához kötött, kivéve a 216. § (8) 

bekezdésben meghatározott esetet.” 

 

 

 

(7) A Médiatanács elnöke megbízatási időtartama a Hatóság elnöki 
megbízatásának időtartamához kötött, 

(6) Az Mttv. 131. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(2) Ha a Médiatanács elnöke a Médiatanács ülésén akadályoztatása 

miatt nem vesz részt, vagy a Médiatanácsnak nincsen megválasztott 

elnöke, az elnöki feladat- és hatásköröket, valamint a Médiatanács 

képviseletét a Médiatanács tagjai az ügyrendben meghatározott 

módon, egymást követően látják el. Az elnöki feladatokat ellátó tag a 

szavazásban részt vehet.”  

 

 

(2) Ha a Médiatanács elnöke a Médiatanács ülésén akadályoztatása 
miatt nem vesz részt, az elnöki feladatokat a Médiatanács tagjai az 

ügyrendben meghatározott sorrendben, egymást követően látják el. Az 
elnöki feladatokat ellátó tag a szavazásban részt vehet. 

 

(7) Az Mttv. 216. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(8) A 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Médiatanács 

elnöke és tagjai megbízatása megszűnése időpontjának az újonnan 

megválasztott elnök és tagok megbízatásának kezdetét kell tekinteni. 

 

 

216.§ (8) A 129. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a 
Médiatanács elnöke és tagjai megbízatása megszűnése időpontjának 

az újonnan megválasztott elnök és tagok megbízatásának kezdetét kell 
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A 113. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hatóság elnöke 

megbízatása megszűnése időpontjának az újonnan kinevezett elnök 

megbízatásának kezdetét kell tekinteni. Amennyiben a Hatóság új 

Elnökét az Országgyűlés a kinevezését követő 30 napon belül – 

amennyiben olyan időpontban történik a kinevezés, amely az 

Országgyűlés ülésszakán kívül esik, úgy a következő ülésszak 

kezdetétől számított 15 napon belül – nem választja meg a 

Médiatanács elnökévé, úgy a Médiatanács korábbi elnökének 

megbízatása a Médiatanács új elnökének megválasztásáig fennmarad. 

Amennyiben a Hatóságnak nincsen kinevezett Elnöke, úgy feladat- és 

hatásköreit a Médiatanács elnöke – illetve a 131. § (2) bekezdés 

szerinti esetben a Médiatanács tagja – gyakorolja.” 

 

tekinteni. A 113. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hatóság 

elnöke megbízatása megszűnése időpontjának az újonnan 

megválasztott elnök megbízatásának kezdetét kell tekinteni. 

 

  

(8) Hatályon kívül kerül az Mttv. 125. § (4) bekezdése. 

 Indokolás a T/7022/28. számon.  

 

 

[125.§ (4) Ha az Országgyűlés nem választja meg a Hatóság 

Elnökét a Médiatanács elnökévé, akkor ebben az esetben is a Hatóság 
Elnöke hívja össze a Médiatanács üléseit, amelyen tanácskozási és 

ülésvezetési joggal vesz részt, de a döntéshozatalnak nem lesz 
részese. A Hatóság Elnökének ülésösszehívási és -vezetési joga a 

miniszterelnök általi kinevezés pillanatától, a Médiatanács teljes jogú 

elnökévé történő megválasztásáig él.] 

 


