
 

2012. évi XXXVI. törvény 

az Országgyűlésről 

(kivonat, a médiára vonatkozó részek) 

 

11.§ 

(2) A Házbizottság engedélyezi  

c) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény hatálya alá tartozó 

médiaszolgáltatás és műsorszám, valamint sajtótermék (a továbbiakban együtt: médiatartalom-

szolgáltató által nyújtott szolgáltatás) elnevezésében az Országgyűlés, az Országház és a 

Parlament nevének használatát (a továbbiakban: névhasználat), valamint az Országház épülete 

képének, illetve az Országház épülete képe stilizált mintájának jelképként való használatát (a 

továbbiakban : jelképhasználat), ha a név- vagy jelképhasználat az Országgyűlés méltóságát nem 

sérti vagy veszélyezteti, nem alkalmas megtévesztésre, továbbá nem kelti közvetlen összefüggés 

látszatát az Országgyűlés mint Magyarország legfőbb népképviseleti szerve és a szolgáltatási 

tevékenység vagy a médiatartalom-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás között.  

55. § 

(1) A nyilvános ülésen e törvényben meghatározottak szerint hallgatóság vehet részt.  

(2) A nyilvános ülésen a hallgatóság – ideértve a médiatartalom-szolgáltatók képviselőit is – csak 

a házelnök által kijelölt helyen foglalhat helyet, és a véleménynyilvánítás bármely formájától 

tartózkodni köteles.  

(3) Az ülés rendjének megzavarása esetén az ülést vezető elnök a hallgatóságot vagy annak egy 

részét az ülésről kiutasíthatja.  

57.§ 

(3) A zárt ülésen hallgatóság — ideértve a médiatartalom-szolgáltatók képviselőit is — nem vehet 

részt.  

58. § 

(1) Az országgyűlési bizottságok ülései nyilvánosak. A nyilvános ülésen a hallgatóság az 

országgyűlési bizottság elnöke által megjelölt létszámban, az általa kijelölt helyen foglalhat 

helyet, és a véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles. Az ülés rendjének 

megzavarása esetén az országgyűlési bizottság elnöke a hallgatóságot vagy annak egy részét az 

ülésről kiutasíthatja. A nyilvánosság — ha azt az országgyűlési bizottság tevékenységével 

kapcsolatos megnövekedett érdeklődés indokolja — az 59. §-ban meghatározottak szerint is 

biztosítható. Ha minősített adat, személyes adat, üzleti titok vagy törvény által védett más adat 

védelme érdekében szükséges, az országgyűlési bizottság zárt ülést tart.  

 

23. Az ülések közvetítése 

59. § 

(1) Az Országgyűlés ülésének, a kinevezésekkel és jelölésekkel kapcsolatos nyilvános 

országgyűlési bizottsági meghallgatásoknak, valamint a házelnök által – a Házbizottság 

véleményének kikérését követően – kijelölt egyéb országgyűlési bizottsági üléseknek a 

közvetítése céljából zártláncú audiovizuális rendszer működik.  



(2) A zártláncú audiovizuális rendszerből kimenő jelet valamennyi médiaszolgáltató számára 

hozzáférhetővé kell tenni. A rendszerhez való csatlakozás költségei a médiaszolgáltatót terhelik. 

A zártláncú audiovizuális rendszer kimenő jeléből nyilvánosan elérhető valósidejű, internetes 

közvetítésre alkalmas jelfolyamot kell képezni, és azt az Országgyűlés honlapján elérhetővé kell 

tenni.  

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik bármely médiaszolgáltatónak azt a jogát, hogy 

az Országház épületének a házelnök által kijelölt helyéről műsort közvetítsen vagy rögzítsen. A 

házelnök csak olyan helyet jelölhet ki a műsor közvetítésére vagy rögzítésére, amely nem 

korlátozza a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.  

(4) Az (1) bekezdés alapján nem közvetített nyilvános országgyűlési bizottsági üléseket a 

médiaszolgáltató közvetítheti vagy rögzítheti. A közvetítés technikai előkészületei és 

lebonyolítása a bizottsági ülést nem zavarhatják.  

(5) Az Országgyűlés ülése és az országgyűlési bizottsági ülések képi közvetítésének célja a nézők 

pártatlan, kiegyensúlyozott, pontos és tényszerű tájékoztatása az Országgyűlés tevékenységéről. A 

televíziós közvetítés az Országgyűlés tevékenységével összhangban a tényleges történésekre és az 

országgyűlési munkára – így különösen az ülést vezető elnökre, a mindenkori felszólalóra, a 

szavazási eredmények bemutatására, az ülésterem egészére, illetve az ülésteremben zajló egyéb 

eseményekre – irányul. A képszerkesztés objektívan és tárgyilagosan igazodik az ülés menetéhez.  

(6) A zártláncú audiovizuális rendszerből kimenő jelről egy-egy rögzített, bárki számára 

hozzáférhető példányt az Országgyűlés Hivatalánál, az Országos Széchenyi Könyvtárban, 

valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap archívumában kell elhelyezni. Az 

Országgyűlés Hivatala biztosítja a rögzített anyag megtekinthetőségét, és költségtérítés ellenében 

arról bárki által szabadon felhasználható másolatot készít.  

(7) Az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala 

elhelyezésére szolgáló épületekben a képviselőcsoport, a képviselőcsoporton kívül létrehozott más 

csoport és a képviselő csak az Országgyűlés tevékenységével kapcsolatban tarthat tájékoztatást a 

médiatartalom-szolgáltatók részére.  

82. § 

Képviselő nem lehet  

a) országos vagy regionális terjesztésű politikai napilap szerkesztőségének vezetője vagy annak 

helyettese,  

b) a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt . vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese,  

c) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a 

Magyar Televízió Nonprofit Zrt., és a Duna Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és 

vezérigazgató-helyettese,  

d) a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és tagja,  

e) az országos vagy körzeti rádió vagy televízió vezetője.  

 

144. § (1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) A 149. § (1) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(3) Az 1. § c) pontja, a 2. § (2) bekezdés q) pontja, a 3. alcím, a 10. § (2) és (5) bekezdése, az 53. 

§ (2) és (3) bekezdése, az 54. § (3)–(5) bekezdése, a 123. § (2)–(5) bekezdése, a XIII. Fejezet, a 

143. § (5) bekezdése, a 145. § (4)–(6) bekezdése, a 148. §, a 151. § (1)–(5), (7) és (8) bekezdése, a 

160. § (2) bekezdés c) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba. 



(4) A 8. és 12. alcím, a Negyedik rész, a 147. §, 153. §, a 158. §, a 160. § (1) bekezdés b) és h) 

pontja, valamint a 160. § (3) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános 

választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba. 

 

158.§ 

(26) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

103.§ (3) bekezdésében és 118.§ (1) bekezdés a) pontjában a „képviselő” szövegrész helyébe a 

„képviselő, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.  

160.§ 

(2) Hatályát veszti  

a) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény 13. 

§-a és az azt megelőző alcím,… 


