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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc)

Az ülés megnyitása

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok, tisztelt képviselőtársaim. A bizottság ülését megnyitom. Tisztelettel köszöntök
mindenkit, meghívott vendégeinket, akiknek a nevét most nem fogom felolvasni. Számosan
vannak, örülünk is az érdeklődésüknek.

A napirend elfogadása

Több törvényjavaslat megtárgyalása van napirenden, részben a tárgysorozatba-
vételről, részben az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Miután a napirendi
javaslathoz írásbeli módosítás nem érkezett, megkérdezem tisztelt képviselőtársaimat, hogy az
általam beterjesztett napirendi javaslatot elfogadják-e. Kérem, aki egyetért ezzel,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenhét. Aki nem ért egyet? Nem volt ilyen. Aki
tartózkodott? Kettő. Köszönöm szépen.

A helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló, önálló
képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és
általános vitára való alkalmasságának tárgyalása

Rátérünk az 1. napirendi pontunk a) pontjára, ami a helyi iparűzési adóval kapcsolatos
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, T/284. számmal. Kósa Lajos úr az egyik
előterjesztője, aki jelezte, nem biztos, hogy végig fogja tudni követni az esetleges vitát. Arról
kell döntenünk, hogy tárgysorozatba veszi-e a javaslatot a bizottság. Nincs más hátra, mint
megadnom a szót Kósa Lajos úrnak, hogy szíveskedjék kiegészítést tenni, ha úgy gondolja.
Parancsoljon!

Kósa Lajos szóbeli kiegészítése

KÓSA LAJOS (Fidesz), előterjesztő: Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a szót.
Pusztán csak annyit szeretnék megerősíteni, hogy már korábban is jeleztük, hogy amennyiben
lehetőségünk lesz rá, visszaállítjuk azt a rendet, hogy a helyi iparűzési adót az
önkormányzatok szedjék be. Elleneztük, amikor a kormány az iparűzési adó beszedési jogát
elvette az önkormányzatoktól, és odaadta az APEH-nek. Kifejtettük azt, hogy érdemben
létszám-megtakarításra nem lehet számítani, hiszen az iparűzési beszedésével kapcsolatos
adott munkamennyiség korábban az önkormányzati hivatalokban volt, az APEH-nél pedig
nem volt ez meg, mert ott nem végezte el senki. Ha az APEH-nél most ezt el tudják végezni
anélkül, hogy plusz erőforrást, munkaerőt, munkaidőt tudnak rá fordítani, az azt jelenti, hogy
az APEH munkatársai nem voltak kellően leterhelve, mert van szabad kapacitásuk, ha viszont
jól működött az APEH, akkor legalább akkora kapacitást, ami korábban az önkormányzati
hivatalokban volt, oda át kell vinni. Csakhogy ennek egy sor tranzakciós költsége van:
képzés, tapasztalat, infrastruktúra, satöbbi.

Tehát, ha az APEH munkatársai valóban nincsenek kellően leterhelve, akkor nem
átszervezéssel kell ezt megoldani, úgy, hogy az iparűzési adóbeszedési jogot csoportosítják át,
hanem egyszerűen az APEH-et kell átvizsgálni, hogy miért nincs elég munkája. Az összes
kimutatás, amit az APEH munkájával kapcsolatban készítettünk, illetőleg az önkormányzatok
iparűzési és egyéb adóbeszedésével kapcsolatos egységeinél végeztünk, azt mutatta, hogy az
önkormányzati adóbeszedéssel foglalkozó szervezeti egységek több mint kétszer akkora
hatékonysággal szedték be az adót, mint az APEH. Hozzáteszem, hogy ez egy kicsit torzít,
mert az APEH-nél az áfa nagyon nagy falat, és az áfa beszedésének jellege okán ezt a torzítást
nem tudtuk standardizálni. Egy kétségtelen, hogy semmivel sem rosszabbul szedték be az
önkormányzatok az iparűzési adót, mint az APEH. Sőt, egy kicsit jobban. Ennek leginkább az
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az oka, hogy az önkormányzatoknál olyan helyismeret, terepismeret, személyi ismeret van,
ami nincs meg feltétlenül az APEH-nél. Továbbá az önkormányzatoknál olyan adatok is
rendelkezésre állnak, például azzal kapcsolatban, hogy a különböző adózók hol, milyen
telephelyen, milyen intenzitással dolgoznak. Ez az APEH-nál nincs meg.

A legfontosabb az az elv volt, ami sérült, hogy ami az államé, ami az önkormányzaté,
az az önkormányzaté. És úgy kellene lépegetni, az önkormányzatoktól elvenni a bevételeket
és az APEH által beszedetni, hanem fordítva, még inkább el kellene választani, és azt
mondani, hogy a helyi adó az önkormányzatoké, a központi adó az államé. Ez az elv köszön
vissza most ebben a javaslatban. Az önkormányzati szövetségek mindegyike, tehát mind a
hét, azok is, amelyek egyébként szocialista vezetésűek, támogatja ezt a javaslatot. Ebben egy
újdonság van. Egy problémát kezelünk még ebben a javaslatban. Vannak ugyanis olyan
önkormányzatok, amelyek nem képesek arra, hogy beszedjék ezt az adót. Ennél a
konstrukciónál azt mondjuk, hogy ebben az esetben az APEH-nek kell beszedni, de erről meg
kell egyeznie az önkormányzattal. Tehát ez nem valamifajta önkéntes vállalás, hanem az
önkormányzattal kötött megállapodás alapján szedi be az APEH. Ezt a hézagot pótoltuk.
Ugyanis való igaz, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol nagyon kevés az iparűzésiadó-
bevétel, és nincs adóbeszedéssel foglalkozó részleg. Ott nem minden esetben tudták az ügyet
kezelni.

Összességében ennyi a javaslat lényege. Kérem a bizottságot, hogy támogassa.
Köszönöm szépen.

A kormány álláspontjának ismertetése

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány részéről jelen van Hadi László
főosztályvezető úr, akit köszöntök. Megkérdezem, hogy kíván-e az önálló képviselői
indítványhoz kommentárt fűzni.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Kommentárt nem fűzünk hozzá, a kormány támogatja a javaslatot.

Kérdések, észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a bizottság tagjaié a szó. Kinek van kérdése,
észrevétel, megjegyzése? Rozgonyi Ernő képviselő úr, Jobbik.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köszönöm. Én egymás mellé tettem a régi és az új
szabályozást, végigolvastam, és azt kell mondanom, hogy mindennel egyetértek. Azt
javaslom, hogy a bizottság ezt fogadja el. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További észrevételek? Veres János képviselő úr!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Szeretném az előterjesztőket megkérdezni, hogy a szóban elhangzott, de írásban nem közölt
hatékonysági számításokat részletesebben ismertetnék-e. Kósa úr utalt rá, hogy ilyen és olyan
hatékonysággal szedik be a helyi önkormányzati adóhatóságok, illetve a központi adóhatóság
az adóbevételeket. Ezt pontosan milyen számszerű adatokra támaszkodva mondta itt? Lehet-e
tudni arról bármit, vizsgálták-e azt, hogy milyen felkészülést hajtott végre az adóhivatal ennek
a feladatnak a végrehajtása érdekében? Ez milyen fejlesztést jelentett? Van-e a jelenlegi
helyzetben elgondolásuk arra nézve, hogy ha ilyen egyetértés volt az önkormányzati
szövetségek között, mint amire hivatkozott előterjesztőként, akkor ennek írásos változatát
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megismerhetjük-e? Hol született meg ez az egyetértés, és milyen módon van dokumentálva?
Ez a három kérdésem van.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Miután kérdések hangzottak el, megadom a szót
Kósa Lajos képviselő úrnak.

KÓSA LAJOS (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm. Az első kérdés. A Megyei Jogú
Városok Szövetsége elkészített egy hatékonysági vizsgálatot, amit odaadtunk Katona Tamás
úrnak Szolnokon, akkor, amikor a kormány részéről Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium
államtitkára a Megyei Jogú Városok Szövetségével ismertette a kormányzat elképzeléseit.
Azzal adtuk neki oda, hogy ezt ismertesse meg a kormány azon tagjaival, akik a kérdéssel
foglalkoznak. Kívánságra ezt az anyagot újra szétküldjük a költségvetési bizottság tisztelt
tagjainak. Egyébként az anyagot az egri polgármesteri hivatal adóosztályának vezetője
készítette a többiekkel együttműködve. Az APEH hatékonyságmutatóit pedig a
Pénzügyminisztérium adataiból szedtük össze. Ez akkor történt, amikor ezzel a kormány
foglalkozott.

A következő, hogy a felkészülés kapcsán az APEH milyen fejlesztéseket hajtott végre.
Ezt nem vizsgáltuk. Viszont szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy akkor,
amikor az a tervezet, hogy az APEH veszi át ezt a feladatot, bekerült a parlament elé,
világossá tettük, hogy az erre való pénzköltés azért rendkívül kockázatos a kormány részéről.
És hazardírozás, mert élesen ellenkezik az egyik politikai versenytárs, jelesül a Fidesz és a
KDNP nézeteivel. A választások előtti utolsó év adótörvényeiben, költségvetési törvényében
ezt így módosítani, tudván azt, hogy vagy így lesz, vagy nem, felelőtlenség. Ennek
következményeit pedig mindenkinek vállalni kell. Ez egy olyan kérdés, amiben nem ártott
volna a konszenzus. Az önkormányzati világ teljes egészében egyetért ezzel a javaslattal. Az
erről való egyezség pedig Gödöllőn született négy héttel ezelőtt, és az önkormányzatok
úgynevezett 12 pontjában kifejezetten szerepel. Az országos sajtóban ez többször idézett
dokumentum volt, de ha igény van rá, szívesen elküldök mindenkinek egy példányt. Az
önkormányzati szövetségek vezetői írták alá Gödöllőn, amikor ezekről a kérdésekről volt szó.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Előterjesztő! Mélyen tiszteljük azt, hogy a szubszidiaritás elve mentén kezd el
dolgozni az új kormány, viszont még csak szóban hallottam azokat a megoldási javaslatokat,
amelyekre mi is felhívnánk a figyelmüket. Jelesül, a hatékonysági elv igazából csak a megyei
jogú városoknál, illetve a nagyobb településeknél, a saját adóosztállyal rendelkező
önkormányzatoknál működik igazán, a kistelepüléseken plusz adminisztrációs költséget jelent
és rengeteg munkát, amit nem biztos, hogy el tudnának végezni olyan helyen, ahol kevés a
vállalkozó. Reméljük, hogy több vállalkozó lesz vidéken is. Erre milyen konkrét lépések
lesznek? Azt is be kell látni, annak, hogy az APEH szedte be, volt egy pozitív vonzata, bár
nem biztos, hogy ez a domináns. Konkrétan az, hogy azok a vállalkozók, akik több
telephelyet üzemeltettek, játszottak a helyi iparűzési adóval, hol itt jelentették be, hol ott, hol
amott. Az APEH ezeket ki tudta szűrni. Nem tudom, lesz-e olyan együttműködés az
önkormányzatok között, hogy ezeket a hazárdjátékosokat ki lehessen szűrni az adófizetőknél.
Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm. Ez már több volt, mint kérdés, vélemény is. Dancsó József
képviselő úr!
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DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz). Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Egyrészt Vágó képviselő úrnak szeretném mondani, hogy egy viszonylag
kisebb városban vagyok alpolgármester, és igenis örült a hivatal, hogy visszakapják, helyben
tudják beszedni az iparűzési adót. Nemcsak nagyvárosoknál van meg a hatékonyság, ezt a
gyakorlatból tudom.

Kósa képviselő úrhoz lenne egy kérdésem, mint a téma avatott szakértőjéhez.
Elvégezve ezeket a vizsgálatokat, vajon mi motiválhatta a szocialista kormányzatot,
különösen Katona Tamás államtitkár urat, hogy annak ellenére, hogy minden számítás azt
mutatja, hogy az iparűzési adót helyben hatékonyabb és célszerűbb beszedni, végig azt
erőltette, a kidobott fejlesztési eszközök árán is, hogy az iparűzési adót egy az egyben az
APEH-hez irányította? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akinek a kérdés szól, nincs itt, de hátha
Kósa képviselő úr tudja a választ. Megadom a szót.

KÓSA LAJOS (Fidesz), előterjesztő: A helyi iparűzési adó kivetése nem a telephelyek
alapján történik, hanem a gazdasági aktivitás alapján. A helyi önkormányzatok a tényleges
gazdasági aktivitást sokkal szélesebb adatbázison tudják megítélni, mint az APEH. Például az
önkormányzatok adják ki a közterület eltérő használatára vonatkozó engedélyeket, ami,
mondjuk az összes mélyépítési munkánál kötelező. Az önkormányzatok adják ki azokat az
ideiglenes árusítóhelyeket, amikor egy szezonális dinnyeárus letesz valahol egy pavilont, és
ott árul. Ott az önkormányzat fel tudja mérni, hogy mekkora volt a gazdasági aktivitás, és nem
tud a vállalkozó trükközni, mert csak az önkormányzat élelmességén múlik. Az APEH
ezeknek az adatoknak nincs birtokában. Van egy adatszolgáltatási kötelezettség a mostani
törvényben, csak nagyon rosszul működik.

A jelenlegi helyzet arra jó, hogy Párisz almájaként lehessen rajta veszekedni. Ugyanis
a helyzet az, hogy az APEH megelőlegezi az önkormányzatoknak, azután vitatkozunk, hogy
annyi, kevesebb, több, mennyi maradt kint. Az adatokat az önkormányzatok az APEH-től
nem kapják meg, az adóbeszedéssel kapcsolatos költségek az APEH általános költségei között
vannak, és ezeket mi nem tudjuk megítélni. Ezért úgy gondolom, hogy azok a problémák,
amelyeket képviselő úr felvetett, az önkormányzatok esetében jobban megoldhatók, mint az
APEH-nél.

De ami ennél fontosabb, az mégis csak egy elv. A helyi adó legyen az önkormányzaté.
Annak beszedési joga is legyen az önkormányzaté. Ugyanis a 3200 önkormányzati vezetés
közül biztosan van 10 százalék, amelyik rosszul szedi be az adót. Felelőtlen, nem figyel rá,
pontatlan, satöbbi. De az önkormányzatiságnak éppen az az értelme, hogy a településeket
olyan polgármesterek és képviselők vezetik, amilyeneket az ottani emberek megválasztanak
maguknak. Ha ezek nem kellően ügyesek, akkor baj van, de a központi hatalom a kellően
ügyes politikusokról nem tud gondoskodni, mert akkor visszaállna a tanácsrendszer. Ez a
szubszidiaritás, amiről képviselő úr beszélt. Úgy látom, hogy a szocialistákon kívül az összes
parlamenti párt ezt képviseli. A szocialisták lehet, hogy beszélnek róla, csak az ellenkezőjét
tették, mindent az államhatalom hatókörébe vontak - ebben az ügyben is.

A szubszidiaritás elvét úgy kell képviselni, hogy lefelé játsszuk a döntéseket, ott, ahol
a problémák keletkeznek, és ha ez nem jól működik, megpróbálunk olyan ellenőrzési
rendszert kiépíteni, ami, például ha nem pontos egy adórendelet, vagy rosszul hoztak meg egy
adóhatósági határozatot eljárások kapcsán, a törvényességi felügyelet okán nyúl bele a
rendszerbe. De nem helyette akarja elvégezni. Sajnos, mind a kettő bekövetkezett a
szocialisták kormányzati politikájában, a feladatot magukhoz vonták, és megszüntették az
önkormányzatok törvényességi felügyeletét is. Ez éppen az ellenkezője annak, amit mondtak,
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és ebben konszenzus van mindegyik parlamenti párt között, a szocialistákat leszámítva. Ezért
gondolom, persze, lehet minden rendszeren egy picit jobbítani, de itt egy elv érvényesítéséről
van, amit a szocialista kormány az ellenkezőjére fordított mindenfajta kampányszöveg dacára.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Rozgonyi Ernő képviselő úr következik.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Egyrészt azt kell mondanom, hogy mindenben
egyetértek, amit itt most Kósa úr elmondott. Azt tudom még hozzáfűzni, hogy a magam
választókörzetében személyesen beszéltem néhány önkormányzati tisztségviselővel, és bizony
a kistelepülések is igen hatékonyan tudnak dolgozni. Mondjuk egy viszonylag nagy település
Velence, ötezer fős, gyönyörűen intézi a dolgait. Illetőleg a környéken van egy egészen kis
település, Nadap, az pedig társul bizonyos feladatok ellátására Velencével. Tehát meg lehet
oldani egyszerűen, könnyen és jól, azt hiszem, erre mindenhol van megoldás, csak talán az
akarat hiányzik, vagy a kényelemszeretet az akadály.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel? Tessék parancsolni!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Az
előterjesztést támogatom. Nemcsak azért, mert kormánypárti képviselő vagyok, hanem a 30
éves vállalkozói munkám is följogosít arra, hogy ezt az előterjesztést támogassam, tekintettel
arra, hogy a 30 éves vállalkozói tapasztalatom azt sugallja, azt predesztinálja, hogy a
szocialista kormány az önkormányzat és a vállalkozók közötti jó együttműködés közé egyfajta
éket próbált verni.

Kettő. A kormány semmi egyebet nem tett ezzel az intézkedéssel, mint egy likviditási
helyzetet próbált javítani a saját maga érdekében. Három. A kormány gyakorlatilag egy
visszaosztó szerepet erősített. Vannak szerencsés, vannak baráti, és vannak nem baráti
önkormányzatok, így direkt, vagy ha úgy tetszik, indirekt módon a kormány ezáltal erősítette
visszaosztó szerepét. Úgy gondolom, a helyi iparűzési adó a helyi autonómiát kell hogy
erősítse, és a helyi autonómiának egyik fundamentuma és alappillére a helyi iparűzési adó.
Ezt örvendetesnek tartom, és mind vállalkozóként, mind a költségvetési bizottság tagjaként
támogatom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nagy István képviselő úr!

DR. NAGY ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mosonmagyaróvár
polgármestereként csak üdvözlöm ezt az előterjesztést. Nagyon vártam is már, hiszen a
városban élő vállalkozók és az önkormányzat számára is elengedhetetlenül fontos ennek
visszaállítása. Mondok néhány példát. Amikor kitört a válság, és bizonytalanság uralkodott a
vállalkozásokon, akkor ott helyben ezzel a tétellel tudtunk gazdálkodni. Tudtunk
kedvezményt adni, tudtunk átütemezni, tudtunk részletfizetési kedvezményt adni, de ha ez az
APEH-hez kerül, ez nyilván nem megy. Fölmerült bennünk az a gyanú, és talán itt a válasz
arra, hogy a szocialisták miért is akarták ezt elvinni. Hiszen volt már rá példa, az illeték
beszedésének elvitele, amikor nem ugyanazok a tételek érkeztek vissza a városba, mint
amennyit elvittek. Ez egy átláthatatlanságot eredményezett. Ráadásul, csak a mi példánkból
kiindulva négy kolléga foglalkozott ezzel. A feladatok nemcsak ennek elvégzésére
vonatkoztak, így a négy kollégát biztosan nem tudtuk volna elbocsátani. Tehát semmiképpen
sem igazolódtak azok az elvárások és várakozások, amiket az előző kormány szándékozott
ezzel elérni. Tehát maximálisan támogatom, hogy a tisztelt Ház elé kerüljön ez a döntés.
Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Én is köszönöm. Megkérdezem, van-e még észrevétel, kérdés. (Nincs
jelentkező.) Úgy látom, nincs több. Akkor megkérdezem Kósa képviselő urat, bár már éppen
menni akart, hogy vállalja-e még a zárszót.

KÓSA LAJOS (Fidesz), előterjesztő: Szavazzunk!

ELNÖK: Szavazzunk! Köszönöm szépen. Nem kíván zárszót mondani, de az
illendőség, udvariasság azt kívánja, hogy megkérdezzem Hadi Lászlót, hogy a kormány
részéről kíván-e még valamit esetleg mondani.

HADI LÁSZLÓ (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, nem kívánok.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm. Először arról kell döntenünk, hogy tárgysorozatba veszi-e a
bizottság ezt a törvényjavaslatot. Aki igen? (Szavazás.) Tizennyolc. Aki nem támogatja?
Nincs ilyen. Aki tartózkodik? Öt. Köszönöm szépen. A bizottság a törvényjavaslatot
tárgysorozatba vette.

Döntenünk kell az általános vitára való alkalmasságról. Kérdezem, ki tartja
alkalmasnak általános vitára a törvényjavaslatot. (Szavazás.) Tizenkilenc. Ki nem? Ilyen
nincs. Ki tartózkodott a szavazástól? Négy. A bizottság alkalmasnak tartja általános vitára.

Meg kell kérdeznem azt, mivel előadót kell állítani, hogy ki az, aki ezt a szerepet
vállalja a plenáris ülésen. Bóka István képviselő úr vállalta. Köszönöm szépen. Kisebbségi
előadó állítására is van lehetőség, de nincs ilyen igény. Köszönöm, akkor ezt a napirendi
pontot lezártuk.

Megkérem Hargitai János képviselő urat, a bizottság alelnökét, hogy vegye át az ülés
vezetését. Köszönöm szépen.

(Az ülés vezetését dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke veszi át.)

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításáról szóló, önálló képviselői
indítványként benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének és általános vitára
való alkalmasságának tárgyalása

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm, elnök úr. Az 1. napirendi pont b) pontjánál tartunk, az áfatörvény módosításánál.
Az előadó Balog Zoltán képviselő úr, övé a szó előterjesztőként.

Balog Zoltán szóbeli kiegészítése

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy
olyan törvényjavaslatról van szó, amit szintén ellenzéki létben már szorgalmaztunk.
Értelmetlen rendelkezése volt ez a 2007. évi áfatörvény-módosításnak, hogy a közcélú
adományokat a termékértékesítés körébe sorolta, ezért arra áfafizetési kötelezettséget rendelt
el. Ez a költségvetésnek gyakorlatilag semmi hasznot nem hozott, viszont lehetetlenné tette a
karitatív szervezetek számára az adományok fogadását, illetve az azokkal való gazdálkodást,
mindenféle kerülő útra és trükközésre kényszerítve őket. Azóta is folyamatosan kérik a nagy
segélyszervezetek, karitatív szervezetek azt, hogy állítsuk vissza az eredeti állapotot, a



- 12 -

közcélú adományok áfamentességét. Ez szerepelt a választási ígéreteink között is és a 29.
pontban is, amit miniszterelnök úr legutóbb a Ház elé terjesztett.

A sürgősségét az indokolja, hogy az gyorshatálybalépéssel azonnali kihirdetést
szeretnénk elérni, hiszen az árvíz kapcsán is számos olyan jelzés érkezett, hogy addig tartják
vissza az adományokat, amíg ez a rendelkezés meg nem születik. Hiszen ha valaki segíteni
akar, nem kellene megbüntetni. Tehát most egy büntetővámot törlünk el ezzel, ha sikerül a
Házban megvitatni és elfogadni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A kormány képviselőjét kérdezem, hogy kíván-e
álláspontot megfogalmazni.

A kormány álláspontjának ismertetése

FEJES ESZTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

Kérdések, észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm. A képviselő hölgyeké, uraké a szó. Rozgonyi képviselő urat
láttam elsőként jelentkezni, utána Vágó képviselő úr!

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Köszönöm. Tulajdonképpen teljes egészében
egyetértünk a módosítással. Valóban abszurd dolog az adományok megadóztatása bármilyen
formában. Viszont, ha már hozzányúltunk az áfatörvényhez, akkor talán az is célszerű lett
volna, ha egy másik anomáliát is megszüntetünk. Nevezetesen: néhány kivételtől eltekintve az
a főszabály, hogy a számlakibocsátónak a számlakibocsátás időpontjának megfelelően
azonnal meg kell fizetnie az áfát. Ehhez tartozik még az, hogy azok a cégek, amelyeknek
beszállítanak, 90-120 napos fizetési határidőket írnak elő megállapodásaikban, de sokszor
még azt sem tartják be. Ez egy abszurdum. Hozzá kell tennem, hogy nagyon sok magyar
vállalkozás csődbe ment emiatt a rendelkezés miatt. Egész egyszerűen érthetetlen, hogy ha
már hozzányúlunk a forgalmi adóhoz, nagyon helyesen, akkor ezt az anomáliát miért nem
próbáljuk megszüntetni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó képviselő úr a következő.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Köszönöm a szót. Üdvözöljük ezt a törvényjavaslatot, az
LMP, amely a civil szférából nőtt ki, érzi azt a súlyt, hogy körülbelül a negyede jut el a
lehetséges adományoknak a civil szervezetekhez, éppen annak a karitatív helyzetnek a
kezelésére, ami most van. Látni azt, hogy mekkora társadalmi igény van az adományozásra az
árvízkárosultak számára. Nem tudom, nem lehetne-e ezt gyorsítva tárgyalni és elfogadni,
hogy azok az emberek, akik segíteni szeretnének az újjáépítésben, minél hamarabb
eljuttathassák adózatlanul adományaikat a szükséges helyekre.

Egyébként valamilyen szinten én is osztom, amit Rozgonyi úr mondott, de ez nem
tartozik szorosan a napirendhez. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szekeres képviselő úr volt a következő.

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A
kezdeményezés oka nyilvánvaló és méltányolandó cselekmény is. Azonban két kérdés
tisztázása elengedhetetlen. Ennek a két kérdésnek a megválaszolása kapcsán tudja a
szocialista frakció támogatni a javaslatot. Az egyik, hogy tisztázták-e az Európai Unióval,
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hogy az áfamentesség ütközik-e az irányelvekkel vagy sem? Ugyanis abban az esetben, ha
ütközik, akkor várható egy közbeavatkozás, és több kárt okozunk vele, mint amilyen hasznot
tudunk hajtani. A második kérdéskör, ami mindenképpen tisztázandó, hogy milyen más
intézkedések lépnek ezzel egyidejűleg életbe, amelyek megakadályozzák olyan visszaélések
létrejöttét, amikor üzletszerű vállalkozások használják ki ezt az áfamentességet. Ilyen folyó
perek vannak egyébként Magyarországon. Azt gondolom, ennek a két kérdésnek a tisztázása
adhatja meg az alapját annak, hogy érdemben lehessen egy ilyen javaslatról dönteni. Még
egyszer mondom, a szocialista frakció egyetért a szándékkal, támogatni is tudja, de ennek a
két kérdésnek a tisztázása elengedhetetlen.

ELNÖK: Herman képviselő úré a szó.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A segíts,
hogy segíthessünk rendezőelv sérül akkor, amikor az adományozót áfával sújtjuk. Tehát mi
örvendünk ennek az előterjesztésnek, és úgy gondolom, az állam mások tragédiájából ne
kívánjon hasznot húzni. Ez erkölcsi és morális kérdéseket is fölvet. Természetesen
mindazokat a további észrevételeket, amelyek idáig elhangzottak, tiszteletben tartva mi is úgy
érezzük, hogy azokhoz hozzá kell nyúlni, de ez most nem ennek az előterjesztésnek a része.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Dancsó képviselő úr!

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Képviselőtársaim! Ez az előterjesztés azért van egyfajta filozófiai hozzáállást is mutat.
Mégpedig azt, hogy hogyan tekintünk az emberre, hogyan tekintünk arra, aki adományt nyújt
arra rászorultaknak. Olyan személynek gondoljuk, aki együtt érez, aki nemes célt szolgál,
vagy olyan személynek, aki valóban valami trükkel ki akar használni valamilyen kiskaput, aki
azért él, hogy ezt a lehetőséget is átfordítsa, és egyfajta cinikus hozzáállással hasznot húzzon
belőle? Nyilvánvalóan ennek az előterjesztésnek az a szándéka, az a célja, különösen most,
árvíz idején, illetve bármely olyan esetben, ami az adományozást érinti, ne büntetés, hanem a
fogadó és az adományozó szempontjából is jó érzés legyen.

Ha vannak olyanok, akik ezzel esetlegesen visszaéltek, úgy gondolom, azért van
megfelelő hatóság, azért állhat föl az adónyomozó hatóság, hogy ezeket a visszaéléseket
feltárja. Tehát e tekintetben, ha ilyen jellegű észrevételeik vannak a képviselőknek, akkor
egyébként is eleget kell tenni a szokásos feladatoknak ezzel kapcsolatban. Másrészt azt
hiszem, hogy azért kell ezekre a kérdésekre is figyelemmel lenni, mert az
elkövetkezendőkben ezekre is megoldást kell találni. Ennek a törvénymódosításnak a célja,
úgy gondolom, az előzőekben elhangzottak szerint világos, hogy hogyan, mi módon
közelítünk az adományozóhoz. Ne büntessük azért, mert rászorultakon kíván segíteni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Rozgonyi képviselő úr, utána Szólláth képviselő úr.

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): Kicsit kiegészíteném azt, ami itt elhangzott. Egy
törvénnyel lehet élni és visszaélni. Aki a törvénnyel visszaél, az törvénysértést követ el, és
ennek megfelelően szankcionálni kell. Gondolom, ennek megvan a módja és lehetősége, csak
foglalkozni kell vele, ezzel teljes mértékben egyetértek. Ez egész egyszerűen nem lehet az
akadálya annak, hogy egy ilyen jogszabályt ne lehessen meghozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szólláth képviselő úr!



- 14 -

SZÓLLÁTH TIBOR ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is csak azt
szeretném erősíteni, hogy nyilvánvalóan elvi kérdés, amiről ma itt beszélünk. Annyit
szeretnék kiemelni, hogy a szocialista kormánynak azokra az intézkedéseire, amelyekkel a
társadalmi szolidaritást próbálták kilúgozni a társadalomból, eklatáns példa volt ez. Meg is
kell szüntetni. Az előbb az adományozásról volt szó, illetve arról, hogy ezzel vissza is lehet
élni. Észak-Hajdúságban vagy éppen a dél-szabolcsi részen 2006-ban lehetett erről hallani. Az
ottani kisebbség bakancsban és katonai gyakorlóban járt hosszú ideig, éppen a választás
idején. De azt gondolom, nem erről kell megítélni magát az adományozást. Ez egyszerűen
kötelességünk is, amit támogatni kell.

ELNÖK: Köszönöm. Lenhardt képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm. Annyit szeretnék csak jelezni,
egyetértve LMP-s képviselőtársam szavaival a Jobbik részéről is támogatnánk a törvény
sürgősségi elfogadását és kihirdetését, gondolva azokra a honfitársainkra, akik segíteni
szeretnének a mérhetetlen károkat szenvedett és tragédiát átélt, elsősorban észak-
magyarországi magyar állampolgárokon. Köszönöm.

ELNÖK: Én is köszönöm. További képviselői megszólalás nincs, az előterjesztőnek
visszaadom a szót.

Balog Zoltán reflexiói

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Valóban, az előrehozott áfafizetés, amiről Rozgonyi képviselő úr beszélt, súlyos
problémája a magyar vállalkozáspolitikának, a vállalkozásfejlesztésnek. Azt tudom mondani,
amit képviselőtársaim már elmondtak, hogy ebben a gyors körben nem tudtuk átgondolni és
megtervezni azt, hogy ezzel kapcsolatban milyen költségvetési kiesések keletkeznek. Nem
lehet tehát felelősséggel vállalni azt, hogy most ezt idehozzuk. Nem véletlen, hogy itt a
nagyon gyors segítség, ami a kétszer ad, ki gyorsan ad elvből kiindulva erre az áfajelenségre
koncentrál. Amit Vágó képviselő úr elmondott, azzal egyetértek, nekem nem is voltak ilyen
súlyos jelzéseim. Van egy felmérésünk arról, hogy 40 százalékra esett vissza a felajánlások
mértéke, ön viszont 25 százalékot mondott, az még súlyosabb, és még inkább aláhúzza azt a
gyorsaságot, amivel szeretnénk elfogadtatni a törvényjavaslatot.

A gyorsított eljáráshoz pedig a pénteki sajtótájékoztatón is kértem már az ellenzék
együttműködését, hiszen négyötöddel, Házszabálytól való eltéréssel gyorsan el tudjuk fogadni
ezt a törvényjavaslatot, és akkor a köztársasági elnök úron múlik, hogy milyen gyorsan hirdeti
ki. Ha sürgős kihirdetést kérünk, 5 napja van erre, de nagyon bízom benne, hogy ő is előre
hozza ezt. De úgy tudom, bár a sajtó útján ne üzengessünk egymásnak, Lázár frakcióvezető úr
fölvette már a képviselőcsoportokkal a kapcsolatot, hogy segítsenek abban, hogy még a mai
napon tudjunk erről dönteni.

Szekeres képviselő úrnak azt mondanám, hogy az Európai Unió akkor indít eljárást
egy ügyben, ha bejelentés érkezik. A szakértőink nem tartják ezt jogszabályba ütközőnek,
úgyhogy azt gondolom, ezt az intézkedést meg tudjuk tenni. Az ellenőrzéssel kapcsolatban,
hogy milyen más intézkedések születnek arra nézve, hogy ne lehessen ezzel visszaélni. Ha a
törvényjavaslat 4. §-át megnézi, a b) pontban egyértelmű, hogy nem jelenthet vagyoni előnyt
az adományozónak az ilyen célú felajánlás. Természetesen megvannak a Magyar
Köztársaságnak az ellenőrzéssel megbízott szervei, elsősorban is az APEH, amelyeknek ezt
vizsgálniuk kell. És azok a szervezetek, amelyeknek a javára megtörtént az adományozás,
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részletes kimutatást kell benyújtaniuk az APEH-nek, hogy milyen adományokat milyen
módon fogadtak. Köszönöm szépen.

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről és általános vitára való
alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor először a tárgysorozatba-vételről
szavazhatunk. Akik tárgysorozatba veszik a törvényjavaslatot, kérem, szavazzanak!
(Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodik? Kettő. A bizottság 2
tartózkodással tárgysorozatba vette a törvényjavaslatot.

Döntsünk az általános vitára való alkalmasságról! (Szavazás.) Huszonegy. Aki nem
támogatja az általános vitára való alkalmasságot? Nincs ilyen. Ki tartózkodott? Négy. A
bizottság a törvényjavaslatot 4 tartózkodással általános vitára is alkalmasnak tartotta.

Előadók? Kérdezem a többségi oldalt, ki akar előadó lenni. Egy kéz felemelését várom
a képviselő uraktól. Herman képviselő úr. Kisebbségi véleményt kívánnak-e megfogalmazni a
szocialisták? (Jelzésre.) Nem kívánnak. Köszönöm.

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára
való alkalmasságának tárgyalása

A következő törvény a közbeszerzésekről szól, T/319. számon, L. Simon László
képviselő úr az előterjesztője, aki nincs itt. Ettől még tárgyalhatjuk a törvényjavaslatot.
Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván az előterjesztő helyett néhány mondatot mondani.
(Nincs jelentkező.) Nincs ilyen. Akkor képviselőtársaimé a szó. (Nincs jelentkező.)
Hozzászólást nem látok.

Döntés a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról

Akkor az általános vitára való alkalmasságról döntünk. Szavazzunk! Aki alkalmasnak
tartja? (Szavazás.) Tizenhat. Aki nem? Nincs ilyen. Tartózkodik-e valaki? Hét. A bizottság 7
tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot.

Előadó? Annyi dolga lesz, hogy elmondja, a bizottság vita nélkül általános vitára
alkalmasnak tartotta. Ezt el tudja mondani holnap valamelyik képviselő úr. Herman képviselő
úr egyszer már áldozatot hozott, akkor ő lesz ennek a törvényjavaslatnak a bizottsági előadója.
Ennyit kell közölni, ami az előbb elhangzott, és akkor ez nem ad vitára okot.

A médiát és hírközlést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat,
valamint a Közszolgálati Közalapítvány felállításáról szóló országgyűlési határozati
javaslat általános vitára való alkalmasságának együttes tárgyalása

A következő napirendi pontunk előadója, Rogán képviselő úr már itt van. A médiáról
és a hírközlésről szóló törvényjavaslatról van szó, T/360. számmal. Ha egyetért velem a
bizottság, azt javaslom, hogy a 4. napirendi ponttal együtt tárgyaljuk, de természetesen külön
fogunk róla szavazni.

Rogán képviselő úré a szó.

Rogán Antal szóbeli kiegészítése

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt
Bizottság! Azt gondolom, ezt a két törvényjavaslatot még elég alaposan ki fogja vesézni a
Ház, úgyhogy ha megengedik, nem térnék ki rá nagyon hosszasan. Azt nyilván el fogom
mondani, hogy miért van szükség ezekre a módosításokra, pontosításokra. Az a rendszer, ami
jelenleg kialakult áldatlan állapotot eredményezett. Gondoljunk bele, hogy már lassan két
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esztendeje nem tud elnököt választani a Magyar Televízió, aminek önmagában mutatja, hogy
a jelenlegi rendszer a működésképtelenséghez vezet néhány területen. Nem érdemes ezt
egyeztetéssel elhúzni, ezt a bizonytalanságot fenntartani. Mi olyan rendszer kialakítására
tettünk javaslatot, ami önmagában még csupán az első lépcsője a rendszer átalakításának,
hiszen, ezt az indoklásban is külön megemlítettük, további törvények módosítása be kell hogy
jöjjön a Ház elé, a médiaterület átfogóbb rendezése és módosítása, amivel nyilván az őszi
ülésszakán tud a Ház foglalkozni.

Az a javaslat, amit most megfogalmaztunk, annak érdekében szükséges, hogy az
intézmények működőképességét garantálni lehessen, ki lehessen alakítani azt az új egyeztetési
mechanizmust, azt az új irányítási mechanizmust, ami mind a Magyar Televíziónál, mind a
Magyar Távirati Irodánál, a Rádiónál, a Duna Televíziónál lehetővé teszi azt, hogy a
következő esztendők valóban a működési stabilitás jegyében teljenek el. Ezen belül
megtartjuk az Országgyűlés jelentős kompetenciáit, viszont, azt gondolom, fontos dolog,
hogy megtesszük végre azokat a lépéseket, amelyek más területen már bekövetkeztek. Ha a
Ház csökkenti a saját létszámát már a következő ciklusban, csökkenti értelemszerűen az
önkormányzati képviselők számát, akkor nem hiszem, hogy indokolt lenne ilyen nagy
létszámú kuratóriumokat és egyéb testületeket fenntartani. Ezért lényegesen kisebb testületre
teszünk javaslatot az Országgyűlésnek, amely testület kialakításánál figyelembe vesszük a
választói akaratot, és minden megválasztott tisztségviselője az Országgyűlés kompetenciájába
tartozik. Az van benne, hogy a hatóság a miniszterelnök által kinevezett elnöke a testület
elnökévé is válik automatikusan. Ennyit bocsátanék előre, és tisztelettel szeretném kérni a
bizottságot, hogy mind a két javaslat általános vitára való alkalmasságát támogassa.

Kérdések, észrevételek, vélemények

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A képviselőké a szó. Vágó képviselő úr elsőnek.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Amit kiemelt a törvényjavaslatból Rogán úr, azzal mind
egyet tudok érteni, viszont a törvényjavaslatoknak vannak olyan elemei, amelyekről nem
igazán beszélt, és amelyekkel nem feltétlenül tudok egyetérteni. Ez a törvényjavaslat eléggé
vegyes képet mutat. Vannak a sajtószabadság felé mutató és azzal szemben álló rendelkezések
is. De szerintem most ennek a bizottságnak nem az a tiszte, hogy ezt itt most megvitassuk.
Azokat a részleteket, amelyek a bizottságra tartoznak, támogatni is tudnám, de lényegében a
törvényjavaslat egészével nem értünk egyet, mert vannak benne visszásságok, másrészt olyan
horderejű törvényjavaslat, amit ilyen gyorsított eljárásban nem érdemes és nem illő átvinni.
Ezt egy társadalmi vitában jobban meg kellett volna futtatni, hiszen mégis csak abszurd lesz
majd az a helyzet, amikor elég egy online újságban nyilatkozni valamit, és a vélemény rovat
már megtelíti az egész felületet. De ezeket a vitákat ne itt futtassuk le. Csak jelezném, hogy
azzal, amit ön itt elmondott, egyetértek, a törvényjavaslat egészével nem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További képviselői kérdések? Arnóth Sándor
képviselő úrnak adok szót. Utána Veres János következik.

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Nem értek egyet az előbb
elhangzott véleménnyel, már csak azért sem, mert a visszásságok az eredeti
törvényjavaslatban vannak benne. Ott akár egy online újságot, akár bármilyen médiumot
nézünk, ahol megtámadják a képviselőket vagy bárki mást, nincs módja és lehetősége az
embernek a válaszra, a védelmére. Innen eredeztethető az a hihetetlenül nagy médiafölény,
amivel a szocialista-szabad demokrata kormány mindig is élt. Itt most kerülnek majd helyükre
a dolgok. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Veres János volt a következő képviselő, utána Vágó képviselő
úr.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
A benyújtott javaslattal nagyon nem értünk egyet, tekintettel arra, hogy ezek a javaslatok
érdemben felrúgják azt a korábban kialakult egyetértést, amely a közmédiumok szabályozása
területén megvolt a magyar parlamentben. Úgy gondolom, világosan látszik az a fajta
szándéka a Fidesznek, ami más javaslatok kapcsán is már az elmúlt két hétben a tárgyalások
során egyértelművé vált, és ebben a javaslatban is nyomon követhető. Nevezetesen egy olyan
új struktúra kialakítására törekszenek, amelyben csak az ő jelöltjeik csak az ő szavazataikkal
megnyerhessék a vezető pozíciókat, ezt követően irányítsák azt, ami az adott területhez
tartozik. Ez most itt a médiára vonatkozó része.

Világos, hogy kétharmaddal mindent meg lehet tenni. De akkor mondják ezt meg,
hogy kétharmaddal mindent meg kívánnak tenni, és nem kívánnak az ellenzéknek vagy az
ellenzék által képviselt fontos dolgoknak valamilyen módon teret engedni, valamilyen módon
beleszólási lehetőséget biztosítani. Egyetlenegy olyan momentuma van a javaslatnak, amivel
elvileg egyet tudnánk érteni, ez arra vonatkozik, hogy a közmédiumoknál létezik bizonyos
centralizációs lehetőség, például a felügyelőbizottságok esetében. A javaslatban szereplő

elgondolás támogatható és támogatandó. Az összes többi olyan része a javaslatnak
ugyanakkor, ami nem erősíti, hanem csökkenti a garanciákat a közszolgálatiság esetében.
Nem erősíti, hanem csökkenti azt a lehetőséget, amire Arnóth képviselő úr az imént utalt
hozzászólásában. Ugyanis sajátságos módon nincs arra lehetősége egyetlenegy képviselőnek
sem, bármelyik oldal képviselője is legyen, hogy belátható időn belül, megfelelő módon
tudjon jogorvoslatot találni, ha személyében megtámadták. És az most teljesen mindegy, hogy
ezen az oldalon, azon az oldalon vagy éppen középen ül. Erre vonatkozóan a javaslat
semmifajta előremutató nem tartalmaz.

Ezért azt gondolom, pusztán abból a célból benyújtott javaslatot, amire az imént
utaltam; nem fogunk tudni támogatni ezek miatt a fogyatékosságok miatt. Ilyen értelemben
világosan kell beszélni, hogy megvan a kétharmad, és ezzel mindenben arra fognak törekedni,
hiszen más javaslatokban is erre törekszik a kétharmados politikai erő, hogy saját maga
szándékának megfelelően, saját maga személyeivel irányított közmédiumok működjenek
majd Magyarországon. Mi nagyon-nagyon hiányoljuk a javaslatból és a felfogásból az
arányosságot. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Vágó képviselő úr kap újra szót.

VÁGÓ GÁBOR (LMP): Ritka pillanat, de egyet kell értsek Veres úrral abból a
szempontból, hogy sajnos ez is annak a törvénycsomagnak egyik része, ahol a paritásos elvet
kihagyják az ilyen fontos döntésekből, az alkotmánybírák, illetve a Számvevőszéket vezető
testületi tagjait kijelölő bizottságban is valami hasonló történik. Amit leírtak a
kormányprogramban, hogy a nemzeti együttműködés rendszerén belül szeretnék figyelembe
venni az ellenzék véleményét, kérem, ezeket építsék be a kormányzati működésbe is.
Másrészről szeretnék azért vitatkozni az általam csak del Medico Imre törvényjavaslatnak
nevezett előterjesztéssel, nem tudom, ismerik-e őt, ő a levelezési, olvasói rovatokban részt
vevő ember. Sajnos, az újságírás ilyenné fog válni, az újságírói munka kevesebb teret fog
kapni. Uraim, ha megtámadnak, és volt már, hogy engem megtámadtak személyemben,
nagyon egyszerű dolgot csináltam, fogtam a számítógépemet, és írtam egy blogposztot. Ha
valakit érdekelt, az meghallgatta. Az internet korában lépjünk túl azokon a XX. századi
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reflexiókon, hogy ugyanott, ugyanakkora terjedelemben kell teret adni. Figyeljünk egy kicsit
előre, és vessük szemeinket a web2-es felületekre. Köszönöm.

ELNÖK: Rozgonyi képviselő úr!

ROZGONYI ERNŐ (Jobbik): hát, sok mindenhez kéne hozzászólnom. Elöljáróban
annyit szeretnék mondani, hogy ez egy tűzoltó jellegű módosítás. Azt hiszem, vagy legalábbis
remélem, hogy nem további módosításokat fogunk végigvezetni médiaügyben, hanem végre
egyszer alkotunk egy új és valóban mindent megfelelő módon szabályozó médiatörvényt.
Reménykedem benne. Azt kell mondanom, hogy miután általában az volt a tapasztalat az
elmúlt években, hogy bizonyos dolgok megállnak, és nincs megoldás, e tekintetben szükség
van erre a módosításra, mert valóban lehetetlen állapotok uralkodnak. Lehetetlen állapot
önmagában az, hogy intézmények vezetők nélkül működjenek, és ne lehessen erre valamiféle
megoldást találni.

Tehát annak reményében, hogy lesz egy olyan általános médiatörvény, amelyik
újraszabályozza ezt az egész területet megfelelő módon, ezt támogatni tudom. Még talán
annyit mondanék az LMP-s kollégának, hogy az azért nem megoldás, hogy mondjuk a
Magyar Hírlapban megjelenik egy másfél oldalas cikk valakiről, ahol elmondják az égegyadta
világon mindennek elmondják, és arra egy blogban válaszoljon. Ez nem így van. Csak
példaként mondtam a Hírlapot, elnézést, nem akartam senkit bántani. De akkor adjon a
Magyar Hírlap lehetőséget arra vagy legyen kötelezhető arra, hogy a megtámadott fél ott elő

tudja adni a védekezését vagy esetleg más mondanivalóját. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. A vita már rég túlmegy azon a metszeten, amit egy
költségvetési bizottságnak kellene a törvényjavaslat kapcsán látni. Ezt persze nem
kifogásolom, mert itt mindent el lehet mondani. Arnóth képviselő úr!

ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom rövidre
fogni. Valóban tűzoltó intézkedés, és nem vitatom ezt a megállapítását tisztelt
képviselőtársamnak, de nem feltétlenül értek vele egyet. Egyébként magát a fogalmat
elfogadom, tiszteletben tartom. Ezt az állapotot a régi törvény hozta létre. Teljes mértékben a
régi törvény hozta létre, ilyen módon elbukott, ezt meg kell újítani, és az első lépést ez jelenti.
Egészen más ugye, Gábor, ha egy blogban leírok valamit, és egészen más, ha tele van fekete-
fehérrel akármelyikünkről az egész hazai nyomtatott sajtó, azután perel, és majd öt év múlva
azt mondják, hogy bocsánat, nem így van. Nem a blog ellen szólok, nem az elektronikus
újságírás ellen szólok, hanem az ellen, hogy egy képviselő, intézményvezető vagy bárki
mindent köteles eltűrni csak azért, mert közszolgálati embernek minősül. Ezzel nem tudok
egyetérteni. Mocskolták már itt bármelyikünket eleget. Ennek véget kell vetni. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Szekeres képviselő úré a szó.

DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Azt szeretném kérdezni, hogy a
kulturális és sajtóbizottság tárgysorozatba vette-e. (Igen.) Köszönöm.

ELNÖK: További képviselői megszólalási igény nincs. Visszaadom a szót az
előterjesztőnek.
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Rogán Antal reflexiói

ROGÁN ANTAL (Fidesz), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kívánok
hosszasan reflektálni, mert nyilvánvalóan ennek lesz egy szakmai része, most fejeződött a
kulturális és sajtóbizottságban ennek a napirendi pontnak a tárgyalása.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy bővebb az a javaslat, ami idekerült, és
nem véletlenül csak arra a részeire tértem ki, ami a költségvetési bizottság kompetenciáját
érintik. Azok takarékosságot és hatékonyságot is hoznak a rendszeren belül. Szeretném
felhívni a figyelmet egyvalamire. Azt gondolom, a paritás és az arányosság nem egymással
azonos fogalmak. Ami az arányosságot illeti, a testület felállításának kifejezetten ügyeltünk
arra, hogy értelemszerűen a választók döntésének megfelelő mandátumarány jelenjen meg.
Az, hogy eddig másként írta elő a törvény, azt gondolom, ez vezetett a
működésképtelenséghez, aminek már nagyon sok helyen láthatjuk a nyomait. Ennek
fenntartása igazából senkinek nem érdeke. Hogy csökkenteni kell a testületek számát és
létszámát, csak egy személyes példát mondanék. A Magyar Televízió kuratóriuma nemrég
kiköltözött az eddig használt belvárosi ingatlanából, amely akkora, hogy az összes hivatalt
odaköltöztettem, és még mindig maradt hely. Érdemes lenne végiggondolni, hogy ezen a téren
mennyit lehet spórolni.

Döntés az általános vitára való alkalmasságáról

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Az általános vitára való alkalmasságról döntünk.
Először a törvényjavaslatról szavazunk. Aki általános vitára alkalmasnak tartja, kérem,
szavazzon! (Szavazás.) Tizenhat. Aki nem? Öt. Tartózkodott? Egy.

A határozati javaslatról kérek ugyanúgy szavazást! (Szavazás.) Tizenhat igen. Ki az,
aki nem tartotta alkalmasnak? Öt. Ki tartózkodott? Egy. A bizottság tehát általános vitára
alkalmasnak tartotta mind a törvényjavaslatot, mind az országgyűlési határozati javaslatot. A
többségi álláspont előadója Arnóth Sándor, a kisebbségi álláspontot Vágó képviselő úr
kívánja megfogalmazni, és szocialista képviselőtársaim egyetértően bólogatnak.

Egyebek

Az egyebek napirendi pontnál tartunk. Csak arra hívom fel képviselőtársaim
figyelmét, elképzelhető, hogy ma még 18-19 óra magasságában ülnünk kell. A titkárság a
szokott módon értesíteni fog mindenkit. További jó ülésezést a nagyteremben.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc.)

Dr. Hargitai János

a bizottság alelnöke

Dr. Nyikos László

a bizottság elnöke
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