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PARLF-MIN/38 (2014)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ának (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett „A kormányzati szemmértékkel kialakított "újságíró-szakma i
kritériumoknak" való megfelelés volt-e az RTL Klub példátlan mérték ű adókulccsal val ó
megadóztatásának az oka? Kivel figyeltette az RTL Klub adásait? 2.” című, K/1782. számú
írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Rendkívül figyelemreméltónak tartom, hogy a szocialisták legalább negyedik alkalomma l

szólalnak fel az RTL Csoport érdekében az Országgyűlésben .
A korábbi kérdéseire adott válaszomban egyértelművé tettem és megerősítem most is : a

reklámadó fizetése adóügyi, közteherviselési kérdés . A Kormány továbbra is egy olyan
gazdaságpolitika mellett elkötelezett, ahol minden egyes gazdasági szerepl ő kiveszi a

részét a közteherviselésből, különösen akkor, ha az adott szektorban jelentős nyereségek
keletkeznek. A reklámadó sávos adó, mértéke a reklámbevétellel arányos .
Ami a sajtófigyeléseket illeti : a kormányzati kommunikációban dolgozó munkatársakna k
többek között az a dolga, hogy figyeljék és elemezzék a híreket, hírműsorokat Ahogy azt
bárki láthatja, a reklámadó bevezetése óta az RTL maga mondott le a minimálisan elvárhat ó
szakmai szabályok betartásáról, és a híradók szerkesztését saját pénzügyi szempontjaina k
rendelte alá .
Az elmúlt években a Kormányt folyamatosan támadták a különböző különadók miatt a
szektor szereplő i . Felhívnám Képviselő társam figyelmét, hogy korábban a bankadó, vagy a
telekommunikációs adó kapcsán is éles támadásokat kapott a kormányzat . Ennek ellenére
nem engedhetünk abból a szükséges minimumból, hogy a közteherviselésb ől minden
szereplőnek ki kell vennie a részét .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Bárándy
Gergely (MSZP) országgyűlési képviselő „A kormányzati szemmértékkel kialakított "újságíró-
szakmai kritériumoknak" való megfelelés volt-e az RTL Klub példátlan mértékű adókulccsal val ó
megadóztatásának az oka? Kivel figyeltette az RTL Klub adásait? 2 .” című , K/1782. számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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