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Napirendi javaslat

1.  A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényjavaslat
(T/1747. szám)
(Dr. Cser-Palkovics András, Rogán Antal és Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselők
önálló indítványa)
(Általános vita)

2.  A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
(T/1498. szám)
(Döntés bizottsági kapcsolódó módosító javaslatok benyújtásáról)

3.  Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke

Berényi László (Fidesz)
Csöbör Katalin (Fidesz)
Demeter Zoltán (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz)
Révész Máriusz (Fidesz)
Wittner Mária (Fidesz)
Varga László (KDNP)
Baracskai József (MSZP)
Murányi Levente (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gulyás Gergely (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Farkas Flórián (Fidesz) Berényi Lászlónak (Fidesz)
Gajda Róbert (Fidesz) Révész Máriusznak (Fidesz)
Kővári János (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Csöbör Katalinnak (Fidesz)
Harrach Péter (KDNP) Varga Lászlónak (KDNP)
Nyakó István (MSZP) Baracskai Józsefnek (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium)
Dr. Koleszár Katalin osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Menczer Erzsébet képviselő, előterjesztő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség)

Megjelentek

Dr. Somogyi Andrea szakmai főtanácsadó (Nemzetgazdasági Minisztérium)
Béres László számvevő (Állami Számvevőszék)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 3  perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
reggelt kívánok! Bejelentem, hogy Gulyás Gergelyt Lukács Tamás, Farkas Flóriánt Berényi
László, Gajda Róbertet Révész Máriusz, Kővári Jánost Ékes Ilona, Kubatov Gábort Csöbör
Katalin, Harrach Pétert Varga László, Nyakó Istvánt pedig Baracskai József helyettesíti.
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A mai napon napirend-kiegészítésre való javaslat nem érkezett. Kérdezem a
bizottságot, hogy ki fogadja el a kiküldött meghívó szerinti napirendet. (Szavazás.)
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényjavaslat (T/1747.
szám)
(Dr. Cser-Palkovics András, Rogán Antal és Menczer Erzsébet (Fidesz) képviselők
önálló indítványa)
 (Általános vita)

1. napirendi pontunk a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
T/1747. számon benyújtott törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell a
bizottságnak döntenie. Tisztelettel köszöntöm Vasváriné dr. Menyhárt Éva helyettes
államtitkár asszonyt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről és kérdezem, hogy kívánja-e
a törvényjavaslatot kiegészíteni.

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): Nem kívánom.

ELNÖK: És mi a kormány álláspontja az előterjesztéssel kapcsolatban?

VASVÁRINÉ DR. MENYHÁRT ÉVA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium): A kormány általános vitára alkalmasnak tartja az előterjesztést.

ELNÖK: Köszöntöm az előterjesztők részéről megjelent Menczer Erzsébet képviselő

asszonyt és kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

MENCZER ERZSÉBET képviselő, előterjesztő (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség):
Nem kívánom.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs
jelentkező.) Nincs.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (16) Ki nem tartja általános
vitára alkalmasnak? (2) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen
szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára alkalmasnak tartja a
törvényjavaslatot.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Nincs jelentkező.) Majd később
eldöntjük.
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A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1498. szám)
(Döntés bizottsági kapcsolódó módosító javaslatok benyújtásáról)

2. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498.
számon beterjesztett törvényjavaslat. Három bizottsági kapcsolódó módosító javaslat
benyújtásáról van szó, amit a munkatársaink kiosztottak. Két módosító indítványt már ismer a
bizottság, nevezetesen az a kétszer 100 millió forint, amit beadtunk bizottsági módosító
indítványként és nem mást szolgál, mint a kistelepülések lelkészi ellátását, valamint a
hitoktatást. Ezek lábát nem találták megfelelőnek, ezért új változatban adjuk be ezt a két
módosító indítványt. A harmadik módosító indítvány pedig a roma ösztöndíjprogramok címet
megnyitva 1,1 milliárd forintot akként oszt meg, hogy 875 millió forint a Költségvetési
Tanács, 300 millió forint pedig a társaságiadó-növelés. Ugyanez a lába a kétszer 100 millió
forintnak is.

A három módosító indítvány közül azt tárgyaljuk elsőként, amit még nem adtunk be.
Ki kíván hozzászólni, észrevételt tenni? (Nincs jelentkező.)

Kérdezem a minisztérium álláspontját.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ez
tartalmilag megegyezik az 505. számú módosító indítvánnyal, s mivel azt támogatjuk,
valószínűleg ezt is támogatni fogjuk.

ELNÖK: Ki támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását? (16) Ki nem
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a bizottsági
módosító indítvány benyújtását.

A másik két indítvány a bizottság előtt már ismert, az említett kétszer 100 millió
forintról szól.

Az elsőben a hitoktatás 100 millió forintjáról van szó. A bizottság egyszer már beadta
bizottsági módosító indítványként, de akkor a vidékfejlesztéstől lett elvéve, most pedig a
társasági adó növekedéséből kívánjuk támogatni. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Erről
még nincs kormányálláspont.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele?

VARGA LÁSZLÓ (KDNP): Nekünk mindegy, hogy honnan veszik el, csak vegyék el.

ELNÖK: Ki támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását? (16) Ki nem
támogatja? (0) Ki tartózkodott? (3) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a bizottsági
módosító indítvány benyújtását.

A másik javaslat a kistelepülések lelkészi ellátásáról szól, a lába szintén a társasági
adó növelése. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Erről
sincs még kormányálláspont.

ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)
Ki támogatja a bizottsági módosító indítvány benyújtását? (17) Ki nem támogatja? (0)

Ki tartózkodott? (2) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a bizottsági módosító
indítvány benyújtását.
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Egyebek

A szerdai bizottsági üléssel kapcsolatban biztosat még nem tudok mondani. A ma
reggeli információ szerint szerdán is lesz plenáris ülés, sőt szavazások is lesznek.

Elnöki tájékoztató a cseh parlamenti küldöttséggel való találkozásról

Kötelezően kiosztották nekünk a cseh parlamenti küldöttséggel való találkozót,
aminek kötött időpontja van, abba viszont nem kalkulálták bele a plenáris ülést és az azon
való szavazást, ezért most semmi biztosat nem tudok mondani. A bizottsági ülést
megpróbáljuk áttenni olyan időpontra, hogy a szavazást ne akadályozza és megpróbáljuk
elintézni, hogy a Parlament épületében legyen, tehát rugalmasabb megoldásokat tegyen
lehetővé. Jó lenne, ha nemcsak a bizottság elnöksége találkozna a cseh parlamenti
küldöttséggel, ezért azt kérem, hogy minden párt képviseltesse magát a találkozón. Egyébként
is jó lenne bevezetni azt, hogy parlamenti küldöttségek találkozásain a kormánypártok és az
ellenzéki pártok egyaránt vegyenek részt, mert a parlamentarizmushoz ez is hozzátartozik.

A szerdai ülés helyéről és időpontjáról mindenkit időben értesíteni fogunk. Az ülést
bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15  perc)

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc


