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(Az ülés kezdetének időpontja: 08 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket, 
különös tekintettel miniszter úrra és az államtitkár urakra, valamint értelemszerűen a 
sajtó megjelent képviselőit, és Kunhalmi Ágnes képviselő asszonyt is, aki úgy látom, 
hogy erősíti a bizottságban lévő ellenzéki képviselők csapatát. 

A mai bizottsági ülést - tekintettel arra, hogy a parlamentnek „A hete” van, ami 
azt jelenti, hogy alapvetően ilyenkor a plenáris ülés ülésezik, a bizottsági ülések pedig 
a „B héten” kellene hogy legyenek - kifejezetten azért hívtam össze, mert Lázár János 
miniszter úr külön kérte levélben - amit egyébként megosztottam a bizottság tagjaival 
is -, hogy hadd adhasson tájékoztatást arról, hogy a reklámadóval kapcsolatos 
tárgyalások éppen hogyan állnak, illetve az Európai Unió ezzel kapcsolatos eljárásai, 
kérései éppen milyen státusban vannak. Úgyhogy éppen ezért a napirendi javaslaton 
egyetlenegy pont szerepel: tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi megfelelő 
törvény kapcsán kialakult helyzetről. 

Kérdezem először a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése vagy kiegészítése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor 
kérdezem, hogy kik azok, aki a naprendet támogatják. Kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez egyhangú. Ennek 
megfelelően a bizottság a napirendjét elfogadta. 

Tájékoztató a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény kapcsán 
kialakult helyzetről  

Tisztelettel üdvözlöm Lázár János miniszter urat és Tállai András, valamint 
Takács Szabolcs államtitkár urakat. Ha megengedi, miniszter úr, rögtön át is adnám a 
szót. Parancsoljon! 

Lázár János bevezető hozzászólása 

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Köszönöm szépen. 
Igen tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen a meghallgatás 
lehetőségét. A kormány nevében arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a 2014-
ben bevezetett reklámadóval kapcsolatban az Európai Bizottság több eljárást is 
kezdeményezett Magyarországgal szemben. Ezek az eljárások az elmúlt hetekben 
fölgyorsultak. Szeretném, ha a bizottság a törvényhozás képviseletében meghallgatná 
Takács Szabolcs államtitkár kollegámat egyrészről arról a két eljárásról, amit az 
Európai Bizottság Magyarország ellen indított, annak a várható, közeljövőbeni 
fejleményeiről, amelyet a levelemben is érintettem, másrészről pedig szeretném, ha 
Tállai államtitkár kollegám ismertetné azt a helyzetet, hogy a reklámadó a 
költségvetés bevételi oldalában mit jelent, és néhány mondattal én is kiegészíteném 
röviden az elhangzottakat. Ha elnök úr erre engedélyt ad, akkor Takács Szabolcs 
államtitkár kollegám folytatná. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, parancsoljon, öné a szó. 

Takács Szabolcs tájékoztatója 

TAKÁCS SZABOLCS államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm szépen a szót. 
Szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottság tagjait arról a két eljárásról, amely a 
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reklámadó tárgyában az Európai Bizottság részéről zajlik Magyarországgal szemben. 
De mielőtt ezt megtenném, szeretném jelezni, illetve leszögezni, hogy a Bizottság nem 
kifogásolta az adótípus, az adónem bevezetését, hanem az adó egyes eljárási 
szabályaira vonatkozóan tett fel kérdéseket, illetve fogalmazott meg aggályokat.  

A reklámadó-szabályozás hatálybalépése óta az Európai Bizottság 
Magyarország ellen két európai uniós eljárást indított el, egyrészt az Európai 
Bizottság adó-főigazgatósága jelenleg úgynevezett pilot eljárás keretében vizsgálja az 
adónem diszkriminatív voltát, hivatkozással egyrészt a progresszív adómérték-
táblázatra, a kapcsolt vállalkozások összeszámítási szabályaira, továbbá az elhatárolt 
veszteség levonhatóságára. Az első megkeresést az adó-főigazgatóság 2014. augusztus 
24-én intézte a magyar kormányhoz. Ebben a megkeresésben a Bizottság ugyan 
kiemelte, hogy álláspontja szerint a reklámadó nem valósít meg közvetlen 
megkülönböztetést, mindazonáltal a megkeresésben olyan kérdéseket fogalmazott 
meg, amelyek kapcsán arról kívánt meggyőződni, hogy a vonatkozó jogszabály hatását 
tekintve közvetve sem valósít meg megkülönböztetést azon külföldi tulajdonú 
médiaszolgáltatókkal szemben, amelyek az Európai Unió valamelyik másik 
tagállamában székhellyel rendelkező társaságok kapcsolt vállalkozásai. Ennek a 
megkeresésnek az volt a célja, hogy arról győződjön meg, hogy a magyar szabályozás a 
letelepedés szabadságát nem sérti-e.  

A magyar kormány a választ első körben november 28-án küldte meg a 
Bizottságnak. Erre reagált a Bizottság január 14-én. Egy tíznapos válaszadási 
határidőt határozott meg, és a korábbi megkeresést kiegészítő, további kérdéseket tett 
fel. Ezekben további adatszolgáltatást kért egyrészt a 2014. augusztus 20-án 
esedékessé vált adóelőlegről, a médiaszolgáltatókra alkalmazandó legmagasabb 
adósávról, a kapcsolt vállalkozások nettó árbevételéről, székhelyéről, valamint a 
legfelsőbb adómérték 40-ről 50 százalékra történt emelésének az indokairól. A választ 
a magyar kormány január 26-án küldte meg a Bizottság részére.  

Az adó-főigazgatóság eljárásával párhuzamosan a Bizottság egy másik 
főigazgatósága, a versenyjogi főigazgatóság is kérdéseket fogalmazott meg a magyar 
kormánynak a reklámadóval összefüggésben, és ők elsősorban a szabályozás 
következő elemeire kívántak rákérdezni: egyrészt szerették volna vizsgálni a 
reklámadó progresszív adómértékét meghatározó indokokat, mivel egy forgalmi 
típusú adóról van szó, illetve azt is vizsgálták, hogy a 2014. évi reklámadó alapját az 
adóalany miért csak a 2013. év elhatárolt veszteségével csökkenthette, és a korábbi 
évek elhatárolt veszteségeivel miért nem.  

Az első megkeresést a versenyjogi főigazgatóság augusztus 13-án intézte a 
magyar kormányhoz, október 2-án választoltunk erre a megkeresésre. Ezt követően 
november 20-án további kiegészítő tájékoztatást kért a Bizottság tőlünk. Ebben az 
állami támogatásokat vizsgálta, illetve azt, hogy megvalósult-e tiltott állami 
támogatás a reklámadó kapcsán. A Bizottság álláspontja szerint a reklámadó nem 
egyeztethető össze a belső piac szabályaival, hiszen szelektív előnyt biztosít, így állami 
támogatást biztosít az alacsony reklámbevétellel rendelkező adóalanyok részére. 
Emellett továbbra is kifogásolták az adó progresszivitását, illetve a múltbéli 
veszteségek levonhatóságát is kritizálták. A Bizottság február 2-án felszólította a 
magyar kormányt, hogy február 16-ig módosítsa a reklámadó szabályait úgy, hogy az 
összeegyeztethető legyen az uniós joggal.  

A Bizottság a levélben arról is tájékoztatott, hogy amennyiben a magyar válasz 
számára nem lesz kielégítő, úgy kiadja a támogatás nyújtásának felfüggesztését 
elrendelő határozatot. A Miniszterelnökség február 17-én válaszolt a Bizottság 
megkeresésére, amelyben jeleztük, hogy a magyar kormány kész mérlegelni a 
reklámadó koncepciójának a módosítását. A kormány nevében Orbán Gábor, az NGM 
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államtitkára tárgyalt a Bizottság versenyjogi főigazgató-helyettesével február 19-én. 
Itt elhangzott, hogy amennyiben Magyarország elfogadja a Bizottság által előírt 
irányt, akkor visszamenőleges hatállyal módosítani kell a reklámadótörvény 
adómértékére és a veszteség leírására vonatkozó szabályokat. Ha a Bizottság 
határozatában foglaltakat nem fogadjuk el, akkor az kötelezettségszegési eljárást 
vonhat maga után, ebben a kérdésben végső soron akkor természetesen az Európai 
Bíróság fog dönteni. 

Orbán Gábor államtitkár úr tárgyalásai során az is megerősítésre került, hogy 
amennyiben a legrövidebb időn belül - amely praktikusan néhány hetet jelent -, 
bemutatjuk a sávos adózás megszüntetése érdekében tett lépéseinket, úgy a 
főigazgatóság nem indít felfüggesztő eljárást, ellenkező esetben azonban a reklámadót 
felfüggeszti, azaz utasít a reklámadó megszüntetésére, valamint a beszedett adó 
visszafizetésére és a büntetőkamat megfizetésére is kötelezi a magyar kormányt. 
Jelezték továbbá azt is, hogy amennyiben a módosítás csak a jövőre nézve rendezné a 
sávos adózás kérdését, úgy ettől függetlenül a felfüggesztési eljárást a módosítást 
megelőző időszakra megindítja. (Bánki Erik megérkezik az ülésre.)  

A lényeg az, hogy ebben a kérdésben is szorgalmazzák a folyamatos 
párbeszédet, hogy a kialakítandó szabályozás minden szempontból megfeleljen a 
versenyjogi szabályoknak. Ezért gondoljuk azt, hogy az Országgyűlésnek módosítania 
kellene a reklámadó egyes rendelkezéseit, hogy az összeegyeztethető legyen az uniós 
joggal. De még egyszer hangsúlyoznám, nem az adónem típusát kifogásolták, már 
csak azért sem, mert Európában nem Magyarország az egyetlen tagállam, amely a 
reklámadót alkalmazza, több európai példa van rá, például Ausztria, Belgium, 
Észtország, Svédország, Dánia, Románia, különböző típusú adókat vetnek ki 
reklámtevékenység vonatkozásában. Tehát alapvetően nem a koncepcióval van gond, 
csak egyes rendelkezéseivel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Akkor, ha jól értettem, Tállai András államtitkár úr következik soron. 

Parancsoljon!  

Tállai András tájékoztatója 

TÁLLAI ANDRÁS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Bizottság! Miniszter Úr! Én nagyon rövid leszek, hiszen költségvetési 
szempontú megközelítést fogok képviselni.  

A 2015-ös költségvetésben a reklámadó előirányzata 6,6 milliárd forint, a 
6,6 milliárd forintra a költségvetésnek szüksége van, és azt az álláspontot képviselem, 
hogy olyan megoldást kell keresnie a kormánynak, az Országgyűlésnek, a 
Bizottságnak, hogy a 6,6 milliárd forint mint folyó adóbevétel a költségvetés 
rendelkezésére álljon 2015-ben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Miniszter úr, parancsoljon! 

Lázár János tájékoztatója 

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Igen tisztelt Elnök Úr! 
Ha megengedi, akkor röviden néhány dolgot aláhúznék, és a bizottság számára 
fölhívnám a figyelmet arra, hogy 2010 óta a kormány által követett gazdaságpolitika, 
ahogy azt a törvényhozásban pontosan ismerik az elfogadott költségvetési törvények 
függvényében, arra koncentrál, hogy a munkát terhelő közterhek csökkenjenek, és a 
fogyasztást, illetve a forgalmat terhelő közterhek segítségével sikerüljön az államot 
működésben tartani és az állami közkiadásokat fedezni. 
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Ennek jegyében került sor jó néhány különadó bevezetésére. Ezekkel a 
különadókkal kapcsolatban összességében elmondható, hogy ezeket a különadókat 
képes volt a kormány az Európai Bizottságnál legitimálni, magyarul, ma már nemcsak 
Magyarországon van bankadó, hanem tizenegynéhány európai uniós tagországban. A 
bankok különadót fizetnek, az energetikai szektorra kivetett különadó hasonlóképpen 
működik az Európai Unió területén, vagy a kiskereskedelmi forgalomban 
érvényesített különadók is hasonlóan legitimek, mint ahogyan a népegészségügyi 
különadó is az Európai Bizottság által elfogadott. 

Ilyen próbálkozása volt a kormánynak az a javaslata, amikor azt javasolta a 
törvényhozásnak, hogy a nagyságrendileg 175-200 milliárd forintos reklámpiac 
vonatkozásában vesse ki valamelyiket az Európában is működő két adótípus közül. A 
parlament elfogadta ezt a javaslatot, és bevezette a korábbi különadókhoz hasonlóan 
az úgynevezett reklámadó intézményét. 

A legfontosabb üzenetnek és a legfontosabb szempontnak azt tartom, hogy 
maga az Európai Bizottság a reklámadó létezését nem kifogásolja, tehát a 
bankadóhoz, az energiaszektorra kivetett különadóhoz hasonlóan, a 
kiskereskedelemben kivetett különadóhoz hasonlóan vagy a népegészségügyi 
különadóhoz hasonlóan az Európai Bizottság elfogadta a reklámadó létezését. Csoda 
is lenne, ha kifogásolná, hiszen az Európai Unió területén Ausztriában, Dániában, 
Görögországban, Belgiumban, Svédországban a magyarországihoz hasonló 
reklámadó működik ugyanezen az elven és logikán keresztül. Az Európai 
Bizottságnak elsősorban módszertani és olyan technikai kifogásai voltak, amelyek az 
adósávokat és az adó nagyságrendjét illetik. 

Ez várható volt az adó bevezetésekor, hiszen az adóalanyok közül a 
Magyarországon is tevékenységet folytató Bertelsmann-csoport, illetve RTL-csoport 
azonnal bejelentette, mint ahogy erről a részvényeseit is tájékoztatta a tőzsdén 
keresztül, hogy ennek a csoportnak a pénzügyi eredményét érdemben befolyásoló 
adótételről van szó, ezért annak a jogosultságát és a mértékét is vitatva az Európai 
Bizottsághoz fordult. Az Európai Bizottság ennek hatására, ennek az 
eljáráskezdeményezésnek a hatására indított Magyarország ellen legalább egy 
eljárást, de nem kérdés, hogy a Bertelsmann-csoport és az RTL-csoport mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a reklámadót vitassa. 

Az első tézis az, hogy a reklámadó bevezetésére nem volt jogunk: az Európai 
Bizottság láthatóan nem fogja elfogadni ezt az álláspontot. A második vitakérdés 
pedig, hogy hogyan vezetjük be a kormány javaslatára a törvényhozás jóváhagyásával 
Magyarországon a reklámadót. (Volner János megérkezik az ülésre.) 

Annak megfontolását kérjük majd a törvényhozástól, és mérlegelendő, hogy a 
Gazdasági bizottsággal együttműködve erre hogyan tesz a kormány javaslatot, hogy az 
Európai Bizottság szempontjait a nemzetközi gyakorlat és az Európai Unió területén 
folytatott gyakorlat okán mérlegelje a kormány és az Országgyűlés.  

A legmagasabb reklámadó, mint ez ismert, Ausztriában van, 5 százalék, ehhez 
képest mi 50 százalékos reklámadót is bevezettünk, ami egy kiváló magyar 
próbálkozás, de láthatóan az Európai Bizottság tűrőképességét jelentős mértékben 
megviselte. Először fenyegetnek bennünket azzal, hogy adó miatt fölfüggesztenek egy 
Magyarországon hatályos törvényt, ami a legsúlyosabb szankciók egyike. Kikerült a 
kötelezettségszegési eljárás, visszamenőleges hatállyal ez a törvény hatályát veszíti, és 
a beszedett adót vissza kell fizetni. 

Ízlés kérdése természetesen és politikai meggyőződés kérdése, hogy az Európai 
Uniónak bölcs volt-e ilyen jogkört és ilyen kompetenciát biztosítani, hogy egy 
Magyarországon hatályban lévő törvény fölfüggeszthető legyen a végrehajtását 
illetően, és visszamenőlegesen az adó visszafizetésre kerüljön. De szeretném arra 
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nyomatékosan fölhívni a Gazdasági bizottság figyelmét, hogy az Európai Bizottságnak 
erre van joga, van lehetősége, meg is teszi ebben az ügyben, ha jól érzékelem az Orbán 
Gábor kollegám által lefolytatott tárgyalásokat és azokat a dokumentumokat, 
amelyeket részemre is megküldött az Európai Bizottság. 

Takács Szabolcs azért beszélt, mert Magyarország brüsszeli Állandó 
Képviseletének felügyeletét a Miniszterelnökség látja el, és az operatív tárgyalásokat a 
kollégáim közösen végzik az Európai Unió és az Európai Bizottság két 
főigazgatóságával. Mind a két esetben szankciók, eljárások, nyomásgyakorlás és 
különböző lépések várhatóak az Európai Bizottság részéről az én véleményem szerint 
még március hónap folyamán. Tehát azt javasolom a törvényhozásnak, hogy a 
kormány javaslatait mérlegelve, az Európai Bizottság javaslatait mérlegelve legyen 
szíves majd módosítani a reklámadóra vonatkozó szabályokat. 

Kérdés az, hogy ha a reklámadó sávos rendszere megszűnik, és általánosan 
mindenkire kivetjük - tételezzük föl - a legnagyobb reklámadót, ami 5 százalék, ez 
hogyan érinti a költségvetést. Vannak olyan számítások, amelyek azt mondják, hogy 
az Európai Bizottság javaslata alapján nem kevesebb lesz a bevétele a 
költségvetésnek, hanem több. Tehát, ha mindenki egyformán megfizeti az európai 
fölső harmadba tartozó adó nagyságát, mindenki egyformán adóalany, és mindenki 
az adózás alá van vonva, akkor a bevétel az Európai Bizottság javaslatai alapján 
végrehajtott változások után nem kevesebb, hanem több lesz, a jelenlegi 6-7 
milliárdos bevétel fölmehet akár 8-10 milliárd forintos bevételre is. 

Tárgyalásokat folytattunk arra nézve, hogy a törvényhozásban az a szempont, 
hogy a legkisebb árbevétellel rendelkezők vagy a legkisebb bevétellel rendelkezők, 
tehát a legkisebb cégek az Európai Bizottság álláspontjával együtt kaphatnak-e 
mentességet, kaphatnak-e valamiféle felmentést az adó fizetése alól, ettől nem 
zárkózott el az Európai Bizottság. Az RTL-csoport beadványa, ha jól értettem, nem 
rájuk vonatkozik, hanem elsősorban saját magára. Tehát a legalsó sávok 
megtartásának én látok realitását, de az Európai Bizottság két főigazgatóságával, az 
adó- és a versenyjogi főigazgatóságával van vitája jelen pillanatban a magyar 
kormánynak. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ez mind a két főigazgatóság 
tekintetében elfogadásra kerül, hiszen versenyjogi szempontokat és kérdéseket érint. 
Könnyen lehet, hogy a reklámadót mindenkire egyformán be kell vezetni. Ez jó hír 
lesz majd Tállai András kollegámnak, hiszen a költségvetési bevétel növekszik, és 
rossz hír lehet az Európai Bizottság javaslata a legkisebb bevétellel rendelkező 
adóalanyok számára. 

Ami a körítést illeti, az elmúlt hetekben több alkalommal is fölmerült az, hogy 
vajon a kormány folytatott-e politikai tárgyalásokat ennek az adónemnek az esetleges 
átalakítása érdekében. Ha az politikai tárgyalásnak számít, hogy az Európai Bizottság 
eljárást indított ellenünk, és az eljárás kapcsán folytattunk konstruktív dialógust az 
Európai Bizottsággal, hogy hogyan lehet az adót megtartani, és hogyan lehet azt 
megváltoztatni, akkor mindenképpen. Ha az RTL-re és a Bertelsmann-csoportra 
vonatkozik a kérdése vagy a fölvetése akár a sajtónak, akár a nyilvánosságnak, 
megelőzve a kérdéseket szeretném arról tájékoztatni önöket, hogy igen, több 
alkalommal folytatott a magyar kormány és a Bertelsmann-csoport gazdasági típusú 
tárgyalásokat, hiszen 2014. augusztus 21-én az európai tőzsdéken az RTL-csoport, a 
Bertelsmann-csoport jelezte a részvényesek számára, hogy ez a részvényesek érdekeit, 
illetve az osztalékfizetési képességeit érdemben befolyásoló kérdés lehet a csoport 
működését illetően. Ezt követően részben közvetlenül, részben a német kormány 
beiktatásával is a magyar kormányt megkereste a Bertelsmann- és az RTL-csoport, 
Luxemburg kormányát sem hagyták ebből ki, és ezen megkeresések hatására az 
Európai Bizottsággal folytatott konzultáció alapján, az Európai Bizottság véleményét 
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figyelembe véve - akik szintén javasolták a kétoldalú párbeszédet is és konzultációt -, 
megbeszéléseket folytattunk. Ezek a megbeszélések a helyzet áttekintésére 
vonatkoztak, politikai tartalmuk azért nem lehetett, mert az RTL-csoportnak és a 
Bertelsmann-csoportnak világos elvei vannak a műsorpolitikát illetően, és azok, úgy 
hiszem, hogy mindannyiunk számára, azok számára is, akik mostanában, 2014 
tavasza óta ritkábban, és azok számára is, akik az RTL-ben 2014 tavasza óta napi 
rendszerességgel szerepelnek, megnyugtatóak, hiszen a Bertelsmann-csoportnak és 
az RTL-csoportnak az alapelvei a tárgyilagosság és a pártatlanság, így föl sem 
merülhet az, hogy a reklámadó bevezetése után az RTL Híradó hangneme vagy a 
stílusa bármiben is változhatott volna.  

Szeretnék csak ennek nyomatékosításaképpen és az Országgyűlés 
jegyzőkönyve számára is aláhúzni néhány dolgot. A Bertelsmann híradós alapelveiből 
idéznék, amelyet sikerült megnyugtatásképpen magamnak is megszereznem: 
„Elkötelezettek vagyunk - írja az RTL Klub Híradója - az emberi méltóság és 
igazságosság, valamint a pártatlan tudósítás iránt, körültekintően ellenőrizzük a 
forrásaink megbízhatóságát, mindig igyekszünk a történetet mindkét oldalról 
bemutatni - ez különösen tetszett nekem -, sosem használunk méltánytalan vagy 
illegális módszereket kutatásainkban, és mindig felelősen bánunk a személyiségi és 
szellemi tulajdonjogokkal, akkor is, amikor szociális hálókat használunk 
kutatásaikhoz - ez is megnyugtató minden magyar közszereplő számára -, a politikai 
beavatkozást teljes mértékben elutasítjuk, sosem diszkriminálunk senkit nemi, 
szociális, vallási, etnikai vagy egyéb más csoporthoz tartozás vagy nemi hovatartozás 
alapján, tiszteletben tartjuk az emberek magánéletét mint emberi méltóságuk részét.” 
Csak remélhetjük, hogy ez az utolsó mondat ránk, közszereplőkre is vonatkozik. 
Ennyit szerettem volna hozzátenni, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a teljes körű tájékoztatást miniszter úrnak és az 

államtitkár uraknak. Most a bizottság tagjait illeti a szó. Elsőként Volner János 
képviselő urat láttam jelentkezni. Parancsoljon, megadom a szót. 

Kérdések, hozzászólások 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 
Én úgy látom, hogy az adó elsősorban a közösségi kiadások forrásaként kellene hogy 
működjön, nem lehet az, hogy szociális megoldási eszközként alkalmazza ezt a 
kormány rendszeresen, hiszen erre a szociálpolitikai intézkedések valók. Valamint az 
adórendszer nem szolgálhat a kormányzó párt kezében bunkósbotként a politikai 
ellenfelek ellen, és nem veheti igénybe egy fejlett demokráciában a kormány az 
adórendszert annak érdekében, hogy monopolizálja saját hatalmi érdekeit 
bebetonozva a tömegtájékoztatást. Ezek olyan alapelvek, amelyeket le kell 
szögeznünk, és nagyon szomorú vagyok, hogy 25 év eltelt a rendszerváltás óta, és 
ezeket most le kell szögeznünk a parlamentben, mert még mindig nem jutott el a 
kormányzó párt oda, hogy ezeket az alapelveket tiszteletben tartsa.  

Fontosnak látom azt is elmondani, hogy amikor szabadságharcos retorikával, 
kardcsörtetve nekiesik különböző külföldi partnereknek - akár az Európai Uniónak - a 
kormány, akkor ezt miért tette meg eddig. A devizahitelesek érdekében ütközött az 
Európai Unióval a kormány? A magyar föld megvédése érdekében, azért, hogy ne 
lehessen kiárusítani ezt az országot? Hát nem erről volt szó! Folyamatosan csak a 
saját hatalmi érdekei mentén konfrontálódott, akár az Alkotmánybíróság tagjainak 
megválasztásáról, akár a választási törvények átszabásáról, akár a reklámadóról volt 
szó, amit nyilvánvalóan annak érdekében használt föl a kormány, hogy monopolizálja 
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a tömegtájékoztatást, és igyekezzen a saját véleményét ráerőltetni az összes magyar 
televízió-csatornára.  

Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy van egy jelentős kettős beszéd, egy 
magatartásbeli változás. Először Orbán Viktor mindig hadvezérként nyilatkozik, 
nekiesünk az Európai Uniónak, kardcsörtető retorikát folytatunk, háborús logikával 
nekiesünk a politikai partnereknek, aztán, amikor jön egy-két kijózanító pofon, akkor 
azt kell mondjam, hogy Orbán Viktor hátralép, előrelép valaki, aki helyette 
lekommunikálja a vesztes helyzetet, és hadvezérből ijedt kisfiúvá minősülve 
elmondja, hogy hát tulajdonképpen nem is így gondoltuk, és bocsánat, visszavonunk 
mindent. Most is ezzel állunk szemben. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Varju László képviselő úr, parancsoljon! 
 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Elnök Úr! Államtitkár Urak! Miniszter Úr! Az elhangzottakhoz mindenképpen 
érdemes többoldalú megközelítéssel hozzáállni. Engedje meg, hogy legelőször talán az 
utolsó mondataival kezdjem! Ha a híradós alapelveket nemcsak az RTL Klubon, 
hanem az MTV1-en is, a közmédián is számon kérné, és ugyanezeket az elveket várná 
el, akkor azt gondolom, hogy a tájékoztatás semlegessége és a magyar közösség 
számára vonatkozó tájékoztatás sokkal érdekesebb lenne. Bízom abban, hogy ezek az 
elvárásai ott is megjelennek majd. 

A második megjegyzésem értelemszerűen annak szól, hogy az ön mondataiban 
van egy olyan csúsztatás, ami úgy szól, hogy tulajdonképpen a különadók egyenlők a 
fogyasztási adókkal. A Demokratikus Koalíció véleménye szerint ez egyértelműen 
nem így van, önök a különadót arra használják, hogy egyes cégeket vagy egyes 
ágazatokat kifejezetten nehéz helyzetbe hozzanak, ezzel a gazdasági életben egy igen 
komoly beavatkozást érjenek el.  

Éppen ezért a reklámadót - amely óhatatlanul eljutott addig, hogy az Európai 
Bizottság önöket felszólítsa arra, hogy ezt változtassák meg -, én azt gondolom, el kell 
törölni. Nem azon kell gondolkodni, hogy ezt hogyan lehet módosítani, és hogyan 
lehet akár a kisvállalkozások számára is ezt az adót bevezetni az önök részéről, azt 
gondolom, hogy egyértelműen el kell törölni, erre nincs szükség. Az a költségvetési 
bevétel, amit önök ettől várnak, amúgy is az önök szempontjából marginális. Most 
nem akarok túl népszerűség-hajhászó lenni azzal, hogy tegyek javaslatot, hogy honnét 
tudnák ezt pótolni. Inkább arra hivatkozom, hogy nemcsak a magyar gazdasági 
szereplők, nemcsak a magyar elemzők szerint, hanem a Magyarországról szóló 
országjelentésben is egyértelműen az szerepel, hogy ez az adó akadálya a jó üzleti 
környezetnek és akadálya a gazdasági fejlődésnek.  

Ezért én tisztelettel azt javaslom a bizottság számára, hogy ennek az adónak a 
megszüntetésére tegyen lépéseket a parlament felé, és ne pedig egy módosítással 
újabb feltételeket teremtsen, hogy kisebb vállalkozásokat hozzanak nehezebb 
helyzetbe. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Tóth Csaba alelnök úr, parancsoljon! 
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Miniszter úr és államtitkár urak hosszan érveltek az adó jelentősége mellett, 
különösen a többi különadó jelentőségéhez képest viszont valóban ennek nincs 
akkora súlya. Államtitkár úr mondta, hogy 6,6 milliárd forint a 2015-ös 
költségvetésben, annyi van belőle betervezve. Úgy gondolom, hogy ennek az adónak a 
hiányától nem borul meg a költségvetés.  
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A Magyar Szocialista Pártnak mindig is az volt az elképzelése vagy az volt az 
elgondolása ezzel kapcsolatban, hogy erre nincs szükség, ezt valóban el kell törölni. 

Konkrét javaslat nem hangzott el most sem arra vonatkozóan, hogyan kívánják 
ezt módosítani. Ez az 5 százalék meg lett lebegtetve. Ugyanakkor az látszik, azt látjuk, 
hogy a piac 96 százaléka 500 millió forint árbevétel alatti cégeket érint, és egy másik 
kimutatás pedig azt mutatja, hogy a 2013. évet a 40 százalékuk veszteséggel zárta. 
Úgyhogy a kis cégek esetében egy 5 százalékos plusz adót is, amelyeknek még a 
nyeresége nem érte el ezt az 500 millió forintot, azt egyértelműen látni, hogy nem 
tudja finanszírozni. Elbocsátásokkal, költségemelésekkel, áremelésekkel fog erre a 
piac reagálni, amire semmi szükség nincs. Valóban a kis cégek vesztét jelentené ez, 
úgyhogy egyetlenegy dolgot tudunk javasolni, hogy ne azon gondolkodjanak, hogy 
most ez 5 százalék legyen vagy 4 vagy 3, és ki kapjon mentességet, hanem úgy, ahogy 
van, vonják vissza a törvényüket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Szabó Timea jelentkezik.) Van-e először a 

bizottság tagjai részéről más hozzászólás, mert arra szeretném emlékeztetni a 
képviselő asszonyt, hogy a házszabály értelmében a bizottságnak szavaznia kell arról, 
hogy ha egyébként nem a bizottság tagja, de a bizottság napirendjével kapcsolatban 
hozzá kíván szólni. Tehát először a bizottság tagjait kérdezném. (Dr. Völner Pál 
jelentkezik.) Völner Pál alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. VÖLNER PÁL (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Sokat beszélünk erről a kialakult helyzetről, csak azt a részt nem tisztáztuk, hogy 
miért az RTL Klubnak kell a legtöbb adót megfizetnie egy ilyen adónem esetén, hogy 
vizsgálja-e azt is a kormány, hogy hogy alakulhatott ki ilyen gazdasági erőfölénye az 
RTL Klubnak, hiszen ha nem lenne erőfölény, akkor nem lenne ilyen mértékű az adó, 
ami sújtja, és hogy ez milyen mértékben illeszthető be az uniós jogrendszerbe. Tehát 
ott is azért vannak a gazdasági erőfölényre vonatkozó korlátozó szabályok. Politikai 
erőfölényről nem is beszélek, ami azért Brüsszelből, úgy látszik, elég erősen 
megnyilvánul. Tehát a kérdésem az lenne, hogy ezzel az aspektussal fog-e majd 
foglalkozni a kormány. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, Szabó Timeát láttam jelentkezni. 

Mielőtt szavaztatnék a képviselő asszony hozzászólásáról, csak egy apró megjegyzést 
hadd tegyek. Volner János képviselő úr hozzászólását figyeltem, és közben itt a 
Google-on kikerestem, hogy vajon mit is mondott erről, mert úgy emlékeztem, hogy 
valamit mondott erről a pártja 2013-ban, amikor először került elénk ez a javaslat az 
Országgyűlés asztalára. Akkor Novák Előd nagyon hevesen üdvözölte a reklámadó 
bevezetését, azt mondta, hogy pártja kifejezetten fontosnak tartaná, és gyávának 
tartja a kormányt, amiért meghátrált és nem vezette be rögtön a reklámadót 2013-
ban, mert a pártja kifejezetten fontosnak tartaná, hogy egy ilyen törvény 
megszülessen. Itt némi ellentmondást érzékeltem azért a képviselő úr mostani szavai 
és Novák Előd akkori szavai között.  

De ha jól emlékszem, akkor egyébként még a baloldali kormányok idején is 
láttunk ilyen törvényjavaslat-kezdeményezést az asztalon, amiből aztán nem lett 
semmi, 2002-2010 között. Akkor is szóba került ez a történet, talán nem véletlenül, 
mert én a magam részéről azt gondolom, ahogy Lázár János miniszter úr is említette, 
hogy egy 175-200 milliárdos piacon egy 6 milliárdos bevételű reklámadó bevezetése, 
ami 3-5 százalék közötti intenzitást jelent, összességében nem egy olyan hatalmas 
nagy csoda. Természetesen lehet vitatkozni ennek a részletszabályairól, de az, hogy 
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reklámadó legyen, azt gondolom, hogy nem vitakérdés, tekintettel arra, hogy jó 
néhány európai uniós országban is van.  

Itt arra szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy az olyan típusú vita, 
mint amikor arról beszélgetünk, hogy kell-e az egyszerű közembernek egyébként a 
személyi jövedelemadó mellé még külön a társadalombiztosításért fizetni, kell-e még 
neki egyébként a boltban áfát fizetni, kell-e neki adott esetben illetéket fizetni. Igen, 
kell. És ha ezeket mind elfogadjuk, akkor azt gondolom, az se nagyon meglepő, hogy 
adott esetben cégeknek is többféle adót kell fizetni, és mondjuk egy multinacionális 
vállalkozásnak, amely egyszerre foglalkozik tájékoztatással és kereskedelmi 
tevékenységgel, a fő bevételi forrásának számító reklám után az áfa mellett 
reklámadót is kell fizetnie. Azt gondolom, hogy ebben nincs semmi meglepő. Nem 
véletlen, hogy nemcsak az előttünk lévő kormányok tanulmányozták ennek a 
bevezetési lehetőségét 2002-2010 között nem egy alkalommal, hanem még 
képviselőtársaim is, amikor még ennek az adónak a konkrét bevezetéséről nem volt 
szó, akkor inkább üdvözölték, sem pedig elutasították. 

Tehát én azt gondolom, hogy itt most a bizottság ülésén gyakorlatilag arról 
beszélünk, hogy hogyan változzanak meg a reklámadó szabályai. Ezt egy értelmes 
párbeszédnek tartom, amiről egyébként érdemes is beszélgetni.  

A magam részéről arra szeretném kérni a kormányt, hogy az elhangzottak 
után, mert azt gondolom, a bizottságnak itt végül is e téren döntési jogköre nincs, 
összességében arra kérhetjük a kormányt, hogy akkor az eddig elhangzottak alapján a 
reklámadó változtatására vonatkozó szabályokat dolgozza ki és nyújtsa be az 
Országgyűlés elé. Tehát ezeket már az Országgyűlés plenáris plénumának kell 
megtárgyalnia, és ott, ha a kormány a változtatásokat szükségesnek látja, akkor 
ezeket a változtatásokat elfogadja-e. 

Volner képviselő úrnak még megadnám a szót, mert reagálni kívánt, és azt 
követően szavaztatok a képviselő asszonyok hozzászólásáról. Parancsoljon! 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Annyiban korrigálnám 

az ön szavait, hogy a reklámadó bevezetésének különböző fázisai voltak. Önmagában 
azzal, hogy legyen reklámadó Magyarországon, természetesen nem volt kifogása a 
Jobbiknak. Megjegyzem egyébként, hogy a különböző médiumoknak sem nagyon 
lehetett kifogása, hiszen önmagában az, hogy reklámadót vet ki a kormány, hány 
százalékos lesz a mértéke, kire vonatkozik, büntet-e valakit, csak utána derült ki. 
Akkor, amikor a Jobbik támogatta a reklámadó ötletét, erre gondolt, hogy adott 
esetben egy pluszforrása lehet a költségvetésnek. Amikor azonban kiderült az, hogy 
bunkósbotként kezdi el használni a kormány, akkor már természetesen elleneztük. 
Ennyi volna a korrekció. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdezném a bizottságot. Ha jól láttam, 

akkor Kunhalmi Ágnes képviselő asszony is hozzá kívánt szólni, a képviselő 
asszonyok hozzászólási lehetőségéről kell szavaznia a bizottságnak. Kérdezem, hogy 
ki az, aki egyetért azzal, hogy a képviselő asszonyok hozzászólhassanak a bizottság 
ülésén. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez egyhangú. Akkor ennek megfelelően a 
megfelelő sorrendben adnám meg a szót, mert először Szabó Timeát láttam 
jelentkezni, és azt követően Kunhalmi Ágnes képviselő asszony. Parancsoljon! 

 
SZABÓ TIMEA (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha megengedi, 

egy mondat erejéig kiszólnék itt a témában, mert éppen idefelé beszéltem Juhász 
Péterrel telefonon, aki kérte, hogy adjam át az üzenetet, idézem szó szerint, „puszilja” 
elnök urat. Eleget tettem itt a kérésnek. 
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ELNÖK: Jobban örültem volna, ha a képviselő asszony személyes üzenete. Azt 

gondolom, akkor ez jobb lett volna. (Derültség.) 
 
SZABÓ TIMEA (független): Jó, arra még elég sokat kellene várni. 
A reklámadóval kapcsolatban. Elnök úr, miniszter úr, mindenki tudja azt, hogy 

a reklámadó bevezetésének politikai okai vannak. Semmiféle gazdasági ok, érdek nem 
húzódhat meg egy 6 milliárd forintos költségvetési bevétel mögött, amikor 
80 milliárd forintot költenek évente a közmédiára. 

Itt jelezném is miniszter úrnak, hogy nekem nagyon tetszett, hogy beidézte az 
RTL különböző szabályozását, illetve hogy a pártatlanságra vonatkozó rész különösen 
tetszett önnek. Remélem, hogy a közmédia pártatlansága is különösen tetszik 
miniszter úrnak. 

Teljesen egyértelmű, hogy amikor ilyen költségvetési bevételről beszélünk, 
akkor - ahogy egyébként Deutsch Tamás is korábban mondta már - ennek az 
adónemnek kizárólag politikai céljai vannak. Az a kormány célja, hogy tönkretegyen 
egy ágazatot ezzel, hogy épüljön a kormány saját propagandabirodalma. Ezt a 
leghatározottabban elutasítjuk ilyen formában.  

Nem hallottuk azt, hogy most akkor 5 százalék lesz-e a konkrét javaslat. 
Nyilván itt több célzás is elhangzott ezzel kapcsolatban. Azért jelezném azt, hogy egy 5 
százalékos reklámadó a legtöbb médiacéget meg fogja fojtani. Természetesen 
üdvözöljük azt, hogy a lex RTL Klub szabályozásról végre hajlandó lejönni a kormány, 
de pontosan tudjuk azt, hogy a kormányhirdetésekkel kitömött lakájmédián kívül 
nincsen 5 százalékos nyereségrátája a legtöbb cégnek.  

Miniszter úr többször említette Ausztriát mint példát. Pontosan tudjuk, hogy a 
hasonló adónem és az 5 százalékos kulcs bevezetése Ausztriában jelentősen szűkítette 
a piacot, tömeges lapmegszüntetések következtek be Ausztriában egy ilyen adónem 
bevezetése után. Ugyanakkor azt is megjegyezném, hogy azokban az országokban, 
ahol valóban bevezették ezt az adónemet, sosem kizárólag költségvetési bevételként 
kezelték ezt az adónemet, hanem az esetek 90 százalékában ezt visszaosztották a 
médiának, például nyomtatott sajtót vagy éppen újságírókat támogattak - 
természetesen nem kizárólag kormánypártiakat - ebből. 

Lenne néhány kérdésem miniszter úrhoz az elmondottakkal kapcsolatban, 
azon túlmenően, hogy a PM álláspontja az, hogy ezt az adónemet nem szabad 
bevezetni, el kell törölni, semmilyen változtatás ebben nem elfogadható. Említették itt 
a visszatérítés lehetőségét. A visszamenőleges jogalkotás itt elhangzott, de az kérdés, 
hogy akkor itt lesz-e effektív pénzvisszatérítés. Mit jelent az, hogy pár hét alatt 
elkészül a javaslat? Itt körülbelül mennyivel lehet számolni? Akkor ezt az 5 
százalékot, amit miniszter úr említett, tényleg 5 százaléknak vehetjük, vagy ehhez 
lesznek még módosító javaslatok? Mit jelent a kicsiknek szóló mentesség? Ezt is 
említette a miniszter úr. A Bizottság nem tartotta ördögtől valónak, ha ezt jól értem. 
Mikorra várhatjuk ennek a benyújtását? 

Még egyszer: azt gondolom, hogy ha erre a 6,6 milliárd forintra van szüksége a 
magyar államháztartásnak, akkor épüljön kevesebb stadion, most mondjanak le 
gyorsan a Paks II. beruházásról, és akkor máris 4000 milliárd forintot megspóroltak 
az elkövetkezendő 30 évre a magyar államnak, az önök unokáinak is, és akkor nem 
kell piszlicsáré 6 milliárd forintokkal indokolni egy egyértelműen politikai lépést. 
Köszönöm. (Közbeszólásra:) Egy stadionhoz képest. 

 
ELNÖK: Kunhalmi Ágnes képviselő asszony, parancsoljon! 
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KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, 
hogy a lehetőséget biztosítja, és köszönöm a képviselőtársaknak is, hogy 
megszólalhatok mint a Kulturális bizottság alelnöke a bizottsági ülésen.  

Képviselőtársaim sok szempontot elmondtak, én hoznék még párat, részben 
megismételve, amit ők mondtak, és részben újakkal kiegészítve. Ez a mai bizottsági 
ülés, amit miniszter úr kezdeményezett, következménye az önök médiafelfogásának, 
hatalomgyakorlásának, és annak, amit gyakorlatilag a közmédiumokkal és az egész 
médiapiac szabályozásával 2010 óta csinálnak. Ez az ülés is, amin itt ülünk, egy 
színház egyik eleme. Tünete annak sajnos, ami Magyarországon van: a demokrácia-
felfogásnak a tünete ez az ülés, és annak, hogy egyáltalán reklámadóról és ennek a 
részleteiről kell beszélni Magyarországon, tünete sajnos a jogállamisághoz való 
viszonynak és a jogállamiság állapotának Magyarországon, és bizony, az önök 
hatalomgyakorlatának egy nagyon-nagyon súlyos tünete. 

Ez a reklámadó gyakorlatilag egy újabb eszköze annak a médiaelnyomó 
gépezetnek, amit önök 2010 óta elkezdtek kialakítani Magyarországon. Ennek a 
lényege tulajdonképpen az, hogy a független médiumok jövedelmezőségét 
ellehetetlenítik az egyik oldalról, nagyon súlyos törvényi keretek közé szorítják a 
működésüket, állami forrásokat a független médiumoktól elszipkáznak. Most már 
sajnos - az elmúlt időszakban kibukott - direkt és indirekt módon befolyásolják a 
médiumok működését, büntető túladóztatásokat vetnek ki ezekre, miközben ezzel 
párhuzamosan a másik oldalon az állami médiát felduzzasztják, a közszolgálati 
médiumokat gyakorlatilag a Fidesz propagandagépezetévé silányítják, és már nem is 
beszélhetünk klasszikusan közmédiáról, a közszolgálatiság eszméjéről, hiszen 
egyetlenegy célt, az önök pártpropagandáját szolgálják ki totális pártkontroll 
biztosításával.  

Összességében tehát, kedves jelenlévők, arról szól a reklámadó, hogy önök 
kiválasztottak Magyarországon egy szektort, ellehetetlenítik a jövedelmezőségét, 
miközben a másik kezükkel kialakítanak egy kompenzáló eszközt és egy rendszert, 
amely segítségével annak adnak, akinek önök éppen akarnak. A reklámadó, úgy is 
mondhatnám, hogy az ostor, az állami hirdetések pedig a répa. Tereli a 
nyilvánosságot, nemcsak a fideszeseket, hanem tulajdonképpen mindenkit terelni 
akarnak.  

Azt kell mondjam önöknek, kedves képviselőtársaim, tisztelt médiumok és 
megjelentek, hogy 2014-re a magyar nyilvánosság árnyéka korábbi önmagának. 
Egyrészt kormányzati eszközök bénítják a szabad véleménynyilvánítást, miközben 
dokumentáltan jelen van a rendszerben az öncenzúra, másrészről állami 
hírügynökség a média, gyakorlatilag a közszolgálatiság röhejessé vált 
Magyarországon. Miniszter úr, a Kádár-rendszert megszégyenítően bornírt, ostoba és 
szervilis médiacsinálássá silányították a közmédiumokat Magyarországon. A híreket 
manipulálják, kihagynak, szavakat írnak át, retusálnak, nem tájékoztatnak korrekt 
módon és teljes körűen, mindezt teszik természetesen mindannyiunk adóforintjaiból. 
Tehát ez az a környezet, amelyben reklámadót ma Magyarországon értelmezni kell, és 
ez az a világ, amit önök Magyarországon 2010 óta kialakítottak.  

Továbbmenve a gondolatmeneten - engedjék meg, ha már nálam van a szó -, 
mindez beágyazódik egy önök által nagyon cinikus hatalomgyakorlásba. Minden 
cinikus hatalom így működik, és valójában ez az oka, hogy a választópolgároknak is 
nagyon nehezen tetten érhető és leleplezhető az, amit önök művelnek, mert ennek a 
lényege az, hogy olyan intézkedéssorozatot valósítanak meg, amelynél egy-egy 
intézmény, egy-egy megoldás akár látszólag rendben lévő is lehetne, de egy szektort 
ezen kritikus intézkedések sorozatával gyakorlatilag - ahogy fogalmaztak 
képviselőtársaim - ellehetetlenítenek és tönkretesznek, de egy egész országot 
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valójában nem. Tehát minden szektorban tetten érhető ez a hatalomgyakorlási 
technológia, amit önök ez esetben is alkalmaznak. 

A reklámtörvénnyel kapcsolatban még annyit mondanék el önöknek, hogy mi 
magunk az MSZP részéről klasszikus büntető típusú jogalkotási eszköznek tartjuk. Ön 
is nagyon jól tudja, önök is nagyon jól tudják, hogy nincs gazdasági indoka valójában. 
Politikai indoka van, ahogy ezt a képviselőtársaim is elmondták. Több kárt okoz ez, 
mint amennyi hasznot hoz a költségvetésnek. Még mielőtt megfogalmazódik a 
viszonválaszban az érv, hogy ne nézzek le, minden adóforintra szüksége van egy 
válsággal sújtott országban - önök által sújtott országban, véleményem szerint - a 
költségvetésnek, természetesen minden milliárd szükséges, de ma Magyarországon ez 
a 6-8 vagy akár 10 milliárd forint a magyar nyilvánosságnak, a magyar gazdaságnak, a 
magyar jogrendszernek és a demokráciának több kárt okoz, mint amennyit önök 
költségvetési oldalon ebből be tudnak szedni. Nem jó az arány. És ön is tudja, 
képviselő úr, hogy egy ekkora költségvetésben, van annyira tehetséges politikus ön, és 
kellene hogy legyen a jobboldali kormány olyan tehetséges, hogy meg tudja ezt 
máshol spórolni, és nem fizettet az egész országgal, s a magyar nyilvánossággal ekkor 
árat 25 évvel a rendszerváltás után.  

Struktúrájában ez a reklámadó egyértelműen igazságtalan. Az apropó 
természetesen az Európai Uniónak, az Európai Bizottságnak ez a kifogása, hogy 
túlságosan progresszívre sikeredett. Abba nem megyek bele, mert már sokszor 
elmondták, hogy az egykulcsos adónál önök milyen érveket hoztak fel, és milyen 
érveket mondanak most. Az ön hivatkozásából az hangzott ki nekem, és azzal érvel a 
levél is, amit egymásnak írtak, hogy a kicsikkel fizettetnék meg valójában ezt az adót. 
Kérem, ez hazugság. Ön is tudja, hogy az Európai Unió soha nem fizettetne nemhogy 
ilyen mértékű reklámadót, de semmilyen típusú reklámadót. Ezt egy adott 
nemzetállam dönti el, hogy mikor kire vet ki különadót, hogyan állítja össze a 
bevételeit és kiadásait, milyen költségvetési politikát és ehhez kapcsolódóan milyen 
adópolitikát folytat. 

Tehát az ön érvelése, miniszter úr, véleményem szerint hamis. Számomra és az 
MSZP számára csak akkor lenne elfogadható itt belföldön, ha a 40 százalékos 
reklámadót legitimnek tartanám, de nem az.  

Itt szeretnék a médiumok felhívni mindenki figyelmét arra, hogy nem azért 
tiltakozunk a reklámtörvény, a médiaszabályozás és a kialakított médiakörnyezet 
ellen Magyarországon 2010 óta, mert az Európai Unió bármely hivatala vagy maga az 
Unió kifogásolná, vagy valamelyik intézményrendszere. Egész egyszerűen mi, magyar 
állampolgárok a szólásszabadságot, a sajtószabadságot, az újságírói szabadságot 
védjük belföldön azoktól, akik ezt korlátozni kívánják. Szeretném, hogy ez mindenki 
számára világos legyen, és így az önök számára is. 

Továbbá érvként, ellenérvként hoznám, hogy olyan cégekkel fizettetik meg a 
legnagyobbaktól a legkisebbekig ezt a reklámadót, amikről már Rogán úr is elmondta, 
hogy bizony-bizony fizetnek adót, fizetnek áfát, a munkatársaik után munkaügyi 
járulékokat fizetnek be, osztalékadót fizetnek be, társasági adót, tehát ők 
hozzájárulnak már a magyar adórendszerhez. És még egyszer mondom, egy adott 
kormány dönti el arányérzékével és politikai felfogásának megfelelően, hogy mekkora 
adót vet ki pluszban még. Véleményünk szerint ez indokolatlan, és nagyobb kárt okoz, 
mint hasznot. 

Végezetül utolsó érvként a szelektivitás bejön. Nem csak az egész 
médiarendszerben, amit önök kialakítottak 2010 óta, ahol is ellehetetlenítik a 
bizonyos szereplőket, és aztán szelektíven azokat stafírungozzák ki, amelyek önöknek 
kedvesek, de magával a reklámtörvénnyel kapcsolatban is a szelektivitás ott 
mutatkozik meg, hogy egy legnagyobb céggel akarják gyakorlatilag a reklámbevételek 
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felét megfizettetni. Itt egy kérdést szeretnék miniszter úrnak feltenni. Ha egy ország 
egész médiaszektoráról van szó, tehát mindenkiről, akkor miért csak az RTL Klubbal 
tárgyaltak? Az RTL Klub külföldi menedzsmentje és önök is a Miniszterelnökségen 
elismerték, miniszter úr, hogy tárgyaltak, most is elhangzott. Ez releváns, ez 
természetes dolog. De hát egy egész ország médiaszabályozásáról és a médiumokról, 
mindenkire kivetett adónemről van szó. 

Ha viszont tárgyaltak másokkal, azt én érvként elfogadom, amit ön is mondott, 
hogy az RTL Klub kezdeményezte ezt a tárgyalást, természetesen, hiszen érinti a 
probléma, de akkor kérdezem miniszter urat, hogy más médiaszereplők, kisebb cégek 
keresték-e önnel a kapcsolatot, ha igen, akkor mire jutottak a tárgyalások során. Még 
egyszer mondom, ha egy egész országot érint, akkor folynak-e még tárgyalások 
másokkal. 

Összességében az a véleménye az MSZP-nek és jómagamnak is, hogy a 
reklámadó nem az igazságos közteherviselést, hanem az állam mindenhatóságát fejezi 
ki. Az a helyzet, hogy most itt ülünk reggel 8 óta, abból fakad, hogy önöknek két 
dolgot kell most lemenedzselni. Az egyik az, hogy csökkenteni kell valamilyen módon 
az adó mértékét, ki kell küszöbölni valahogy a progresszivitását, hiszen nemzetközi 
jogszabályokba ütközik. A másik, ahogy azt Tállai úr is elmondta, ezt a pénzt ők 
betervezték, elosztották már a költségvetésben, tehát önöknek erre a pénzre 
valamilyen módon mégiscsak szüksége van. Ezért nem hallgatnak az ellenzékre, 
sokakra, hogy ezt az adót valójában el kellene törölni. Egy rossz gazdaságpolitika 
miatt minden fillérre szükségük van, és itt erről van csupán szó. 

A pletykák szerint ez az 5 százalék kering a levegőben, képviselőtársaim is 
rákérdeztek. A matek csak úgy jön ki, ha mindenkire szétosztják egyenlően ezt a 
pénzt, ez természetes, mint ön is mondta, hogy még talán többet is tudnak beszedni, 
de hát a Simicska-Fidesz-háború is valójában erről szól. 

A megoldás természetesen az MSZP részéről továbbra is az, amit Tóth Csaba 
képviselőtársam is említett, hogy az adót el kell törölni, nincs szükség 
Magyarországon erre a típusú adóra. Több kárt okoz Magyarországnak, mint amennyi 
hasznot, nemzetközi jogszabályokba ütközik, a sajtószabadság alkotmányos 
előírásaiba ütközik, a szólásszabadság alkotmányos, alaptörvényes előírásaiba 
ütközik.   

Én szeretném bejelenteni a médiumoknak, hogy mint a Kulturális bizottság 
alelnöke ezennel kezdeményezem a Médiatanács elnökének meghívását a Kulturális 
bizottság ülésére is, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk. Továbbá szeretném jelezni 
azt, hogy az MSZP a reklámadó eltörlését kezdeményezi, a Nemzeti Kommunikációs 
Hivatal eltörlését kezdeményezi, a Médiatanács felszámolását fogja kezdeményezni. A 
médiában történt törvénytelenségeket vissza kell terelni véleményünk szerint újra az 
igazságszolgáltatás berkeibe és a bírói útra. Az állami médiumok azonnali 
költségcsökkentését kezdeményeznénk, teljes átvilágítását, az állami médiumok 
politikafüggetlenítését, ideológiától való függetlenítését, és az újságírói szabadság 
visszaadását kezdeményezzük és javasoljuk Magyarországnak. 

Önök bevezettek egy nagyon rossz törvényt, ez egy nagyon rossz intézkedés, 
erre próbálnak hozni egy még rosszabb intézkedést. Kicsit olyan érzésem van, mint az 
a kisgyermek, aki a szekrényről leveri és összetöri a családi porcelánt, és aztán, hogy 
ez ne derüljön ki, felgyújtja az egész szekrényt, aztán se a porcelán, se a szekrény nem 
marad, már csak a hamu.  

Miniszter úr, elnök úr, én arra kérem önöket, hogy ezen az úton ne menjenek 
tovább, én úgy hiszem, hogy ennél azért önök is jobb politikusok.  

Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm képviselőtársaimnak, hogy 
biztosították a lehetőséget. 
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ELNÖK: Van-e még esetleg olyan szó, ami a bizottság tagjaiban benne rekedt 

vagy meghívott vendégeinkben? (Varju László: Egy mondat.) Varju képviselő úr, 
parancsoljon! 

 
VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak arra a 

szemléletbeli különbségre szeretném fölhívni a figyelmet, amit ön az utánam 
elhangzott mondataiban mondott, miszerint azok a vállalkozások, amelyek 
tisztességgel megfizetik az adókat különböző formában, akkor azokat még lehet 
különadókkal sújtani. Mivel ez teljesen összefügg, és egybeesik azzal, amit miniszter 
úr is említett, ezért szeretném erre a szemléletbeli különbségre felhívni a figyelmet, 
hogy ez nincs így, ez nem helyes. Éppen ezért kell megszüntetni a különadókat, mert 
ezen vállalkozások többsége eleget tesz a kötelezettségeinek, tisztességgel megfizeti az 
adókat, és semmiféle ok nincs arra, hogy különadókkal terheljük őket. Ezek messze 
nem fogyasztási adók, és ezzel nem is szabad összekeverni. 

Köszönöm szépen még egyszer. (Tállai András távozik az ülésről.) 
 
ELNÖK: Amennyiben nincs további hozzászólás, akkor most viszont a válaszra 

megadom a szót miniszter úrnak. Parancsoljon! 

Lázár János válasza 

LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Nagyon szépen 
köszönöm elnök úrnak a lehetőséget és képviselőtársaimnak a hozzászólásokat.  

Mindent megtudtam, amit az Európai Bizottság nem írt le a magyar 
kormánynak a levelében, mert mindazzal, amivel képviselőtársaim foglalkoztak, az 
Európai Bizottságnak nem volt problémája. Szeretném megnyugtatni 
képviselőtársaimat, hogy a demokráciával, a sajtószabadsággal az Európai 
Bizottságnak a reklámadó kapcsán semmiféle problémája nem volt. Ez nem azt 
jelenti, hogy még nem lesz, csak Kunhalmi képviselő asszony számára mondom, hogy 
nem ekkora a baj. Igaz, hogy 8 óra van reggel, most már lassan 9, de nem ekkora a 
probléma, mint ahogy képviselőasszony… (Kunhalmi Ágnes közbeszól.) Tiszteletben 
tartom az ön problémáját, egyszer hátha sikerül segítenem a megoldásában is 
valamilyen formában, és mindenben támogatom a törekvéseit, de az én szándékom az 
volt, hogy az Európai Bizottság versenyjogi és adójogi főigazgatósága által 
Magyarország ellen indított két eljárás ügyében kérjem sürgősséggel a Gazdasági 
bizottság meghallgatását.  

Úgy ítélem meg, hogy most kivételesen az Európai Bizottság Magyarország 
demokratikus helyzetével kapcsolatban semmiféle megjegyzést nem tett, még csak 
ráutaló magatartás formájában sem érintette a magyar sajtószabadság ügyét. 
Valószínűleg ez azért van, képviselő asszony, mert Ausztriában, Svédországban, 
Dániában és Belgiumban, amelyek kiváló demokráciák az Európai Unióban, 
mindenhol van reklámadó. Ha a reklámadó volna a diktatórikus törekvéseknek és a 
sajtószabadság eltiprásának a szimbóluma, akkor gondolom, hogy ezekben az 
országokban nem vezették volna be, sőt 1970 óta van Svédországban, ahol azóta, úgy 
látom, hogy háborítatlanul virágzik a demokrácia. 

Tehát nem gondolom, hogy a különadók rendszere antidemokratikus lenne, 
mert a magyar bankadót még követte 13 európai uniós tagország, amely bevezette a 
bankadó intézményét, gondolom, hogy sem nálunk, sem ott nem cél a demokrácia 
fölszámolása, tehát nem gondolom, hogy ebbéli törekvésükben erősítette volna őket a 
bankadó bevezetése.  
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Tehát a leghatározottabban szeretném cáfolni azt a politikai 
megjegyzéssorozatot, amely a sajtószabadsággal, a média szabadságával, a 
demokratikus szabadságjogok gyakorlásával volt kapcsolatos - akármelyikük részéről 
is hangzott el, mindannyian tettek részben vagy egészben ilyen típusú megjegyzéseket 
-, teszem ezt azért, mert megnyugtató a helyzet. Az ön által vagy az önök által kiemelt 
RTL-csoport - mint az előbb idéztem - minden híradójában teljes egészében 
tárgyilagos, minden híradójában pártsemleges, nem személyeskedik, korántsem ment 
túl azokon a határokon, amit egyébként Németországban és Luxemburgban is 
mindenki betart, teljesen fair, korrekt és még arra is ad, hogy balanszírozzon az 
ellenzék és a kormánypártok között. Ha megnézem az RTL Híradóját, az 
semmiféleképpen nem akar eldönteni vitákat, tehát semmiféleképpen nem foglal 
állást ügyekben, nem nyúl utána embereknek, nem folytat bosszúhadjáratot például 
azok iránt a képviselők iránt, akik előterjesztették a reklámadót. Tehát kizárt dolog, 
képviselő asszony, hogy az RTL-csoport ilyesmire vetemedne. (Szabó Timea 
közbeszól.) Mindjárt beszélek arról is, ha megengedi, képviselő asszony. Én nagy 
türelemmel és érdeklődéssel hallgattam, ha megtenné, hogy meghallgat. Tehát én úgy 
hiszem, hogy azok a vádak, hogy az RTL-csoport bosszút állna a Fideszen, és leverné a 
Fideszen ezt a néhány milliárdot, amely valószínűleg egy ilyen nagy nemzetközi 
cégnek mégsem lehet olyan nagy probléma, ezek egészében teljességgel 
megalapozatlanok. Lehetetlen, hogy az RTL Híradót bármiféle ilyen szerkesztési elv 
vezérelné, hogy akár a miniszterelnök úr családját, hozzátartozóit, rokonait, vejét, 
netán baráti körét kinéznék, és utána rájuk mennének. Ez az RTL Híradóban mind 
Magyarországon, mind nemzetközi szinten elképzelhetetlen. Tehát megnyugtató a 
helyzet ilyen szempontból. 

Ami a közmédiát illeti: ezek a kritikák azért megfontolásra érdemesek, mert a 
közmédiát közforintokból tartjuk fönn, és úgy hiszem, hogy az a 80 milliárd - talán 
nem is 80, hanem 60 milliárd, ha jól emlékszem a költségvetési törvény 
előterjesztésére, (Közbeszólás: 80 milliárd.) 80 milliárd -, egyetértek önökkel, az sok. 
Tehát maximálisan támogatom azokat a törekvéseket, amelyek a közmédiára fordított 
magyar adóforintok racionális fölhasználását szolgálják.  

Talán nem ez a fórum és nem biztos, hogy a Gazdasági bizottság mostani ülése 
alkalmas arra, hogy a médiahelyzetet megtárgyalja a Kulturális bizottság, merthogy ez 
a Gazdasági bizottság ülése, de ha képviselő asszony ezt kezdeményezi, én azt fogom 
kérni minden fideszes képviselőtársamtól, hogy támogassa ezt a törekvést, mert azt 
hiszem, hogy erre mindig szükség van, és mindig jó alkalom van.  

Visszatérek még arra, hogy vajon a különadók bevezetése milyen célt szolgál. 
Megnyugtató szerintem mindannyiunk számára, hogy az utóbbi hetek, hónapok 
közbeszédjéből a magyarországi gazdasági helyzet értékelése az ellenzék politikai 
programjából eltűnt. Talán azért van ez, mert az Európai Bizottság, a nemzetközi 
hitelminősítő intézetek, utóbb már látom, hogy egyébként a kormánnyal nem 
szimpatizáló, Magyarországon működő gazdasági intézetek is úgy látják, hogy a 
magyarországi gazdasági folyamatok akár alkalmasak arra is, hogy Magyarországot a 
hitelminősítő intézetek fölminősítsék, alkalmasak arra, hogy az Európai Bizottság a 
3,5 százalékos gazdaság növekedés miatt elismerését fejezze ki, alkalmasak arra, hogy 
a Magyarországon bevezetett intézkedéseket - mint a devizahitel, adott esetben a 
bankadó vagy éppen a bankadó kivezetésére tett EBRD-megállapodás - más országok 
számára példaképpen mutassák be.  

Tehát a különadók bevezetésétől azok a gazdasági sikerek, hogy sikerült az 
országot konszolidálni - és most nem fogom elmondani azt, amit el szoktak mondani 
párt- és elvtársaim a 2002 és 2010 közötti időszak vonatkozásában, kivételesen most 
ezt kihagyom, képviselő asszony -, sőt, soha ennyi legálisan foglalkoztatott nem volt a 
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magyar gazdaságban a ’90-es évek óta, tehát itt vannak önök által is elismert, önök 
által is tapasztalt és kézzelfogható eredmények, nos ezek a különadók bevezetésétől 
nem elválaszthatóak. Tehát Magyarországon a kormánynak 2010-ben két lehetősége 
volt. Az egyik, hogy minden magyar választópolgárt, gazdasági, társadalmi helyzetétől 
függetlenül minden adófizetőt egyformán megadóztat, és keményen beszedi azt a 
pénzt, amely az államkassza hiányából adódott 2010-ben. Meg kell nézni, hogy akkor 
mennyi volt az államháztartási hiány - az Európai Bizottság 7 százalékra tette, a piac 
10-re -, és most mennyi az államháztartási hiány. Hiányoztak ezermilliárdok. Az volt 
a kérdés, hogy ki teszi be a kasszába. A kormánynak az volt a dilemmája, hogy az 
emberek teszik be a pénzt a kasszába, vagy az teszi be a pénzt a kasszába, akinél van.  

Már 2010-ben, képviselő asszony, az akkori politikai kommunikációból 
visszakövethető, hogy a kormány igenis fontolgatta a reklámszektor megadóztatását, 
nem a médiahelyzettel összefüggésben, még csak nem is a demokratikus 
véleménynyilvánítás jogával összefüggésben - ebben a kérdésben ez bennünket 
messzemenőkig hidegen hagy -, hanem kifejezetten azért, mert úgy gondoljuk, hogy a 
reklámszektorban például az RTL-csoport nagyon jól járt Magyarországon. Nem 
vagyunk kommunisták, ezt nem irigyeljük, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy aki sokat 
keresett Magyarországon 2002 vagy 2010 között, az 2010 után az adók viseléséből 
meggyőződésünk szerint az igazságosság elve alapján, a közteherviselés elve alapján 
többet kell hogy vállaljon. Aki sokat vett ki a kasszából, többet kell hogy visszategyen. 
Ilyen egyszerű. A reklámszektorban pedig - most nem az RTL Híradóról beszélek, ami 
köztudomásúan pártatlan és hiteles, hanem beszélek itt a gazdasági társaságról - meg 
kell nézni, hogy mennyi nyereséget realizáltak, azt hogyan optimalizálták, milyen 
törvények segítették őket, és hogyan vitték el a pénzt az országból. Ugyanaz igaz 
rájuk, mint a bankokra, az energiaszektorra, a nagy multinacionális kereskedelmi 
hálózatokra vagy adott esetben más iparágakra is, amelyeket a népegészségügyi adó 
sújt. Ha önöknek a népegészségügyi adó, amely egy-egy cég esetében 7-8 milliárd 
forint csak a 2015-ös költségvetésben, nem probléma, akkor miért probléma most az, 
hogy adott esetben azok, akik sokat keresnek, pénzt vesznek ki? 

Tehát legalább abban értsünk egyet, főleg baloldali politikusokkal, hogy 
mégiscsak azoknak kell több adót fizetni, ahol több pénz van. (Szabó Timea 
közbeszól.) Képviselő asszony, nagyra értékelem, hogy vitatja az álláspontomat, meg 
is beszélem önnel bármikor nagyon szívesen, csak hadd fejezzem be. Amikor Schulz 
elnök úr, az Európai Parlament szocialista elnöke, a német SPD meghatározó 
politikusa azt mondja a magyar különadók közül a bankadóra vagy a magyar adózási 
rendszerre, hogy ez egy tipikus baloldali politika, akkor nem értem azt az elvi 
ellenállást, ami a különadók rendszerével kapcsolatban van. Akkor önök ezek szerint 
azt szeretnék, hogy mindenkinek emeljük föl a személyi jövedelemadóját? Nem 
gondolom, hogy ez volna a jó megoldás. Az a gondolatom, a mi gondolatunk, hogy az 
fizessen, akinél pénz van. Ezért ragaszkodunk a reklámadóhoz.  

Tehát, elnök úr, a kormány szándékáról, ha egy mondatban kell 
tájékoztatnom: reklámadó volt, reklámadó van és reklámadó lesz. Jó hír, hogy az 
Európai Bizottság ezt a törekvését a magyar kormánynak jóváhagyta. Hogy a 
reklámadónak mi a technikai részlete, amit elnök úr szóba hozott, az vitaképes 
álláspont.  

Itt szeretném arra fölhívni a figyelmüket - Szabó képviselő asszonynak 
válaszolnám -, hogy azt hiszem, márciusban előterjesztést kell tennünk. Mindent el 
fogunk követni - nem rajtunk múlik -, hogy a kicsiket megvédjük. 500 millióig nem 
kell fizetni, itt nulla százalék van, 500 milliónál kezdődik az első kulcs. Nemcsak az 
RTL-csoporttal tárgyaltunk, az elmúlt három évben a Reklámszövetséggel a Fidesz 
parlamenti képviselőcsoportja, a Gazdasági Minisztérium és a Miniszterelnökség is 
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több alkalommal tárgyalt. Nem újságírókkal és nem média-véleményvezérekkel, 
hanem reklámosokkal, mert itt a dolog kettéválik. A reklámpiac szereplőivel kell 
tárgyalni most is, ha valakivel tárgyalni kell, és nem gondolom, hogy 
véleményformálókkal vagy adott esetben újságírókkal, mert a reklámpiac itt elválik, 
tehát a Reklámszövetséggel érdemes tárgyalni, akinek voltak egyébként konstruktív 
javaslatai.  

Az általam lefolytatott tárgyalások alkalmával nem kérdőjelezték meg, hogy a 
reklámadó Európában egy legitim dolog, elmondták, hogy hogyan lehet bevezetni. 
Fölmerült ezeken a tárgyalásokon az, hogy az ügynökségeket adóztassuk meg, amire 
szintén van Európában példa, hogy nem a reklámhordozók, hanem a 
reklámügynökségek fizetik ezt az adót. Elmondtam - ezzel nyitottam -, hogy kétfajta 
reklámadótípus van Európában. Mi az egyik utat választottunk, amit az Európai 
Bizottság most legitimnek ítélt, más kérdés, hogy mértékében, bevezetési módjában, 
illetve abban a technikában, amiben beszedjük, nem tartotta helyesnek.  

Hogy mi a kevés, és mi a sok, az egy nagyon relatív fogalom. Önök ellenzéki 
képviselők, megértem azt az álláspontjukat - ha nem is értek vele egyet, tiszteletben 
tudom tartani -, hogy az önök véleménye szerint a reklámadó kivetésére 
összegszerűsége miatt nincsen szükség. De szükség van amiatt - az én véleményem 
szerint elvi okok miatt -, mert a reklám is egy olyan iparág volt, egy olyan üzletág volt 
az elmúlt húsz esztendőben, ahol a nemzetgazdasági átlagot messze meghaladó profit 
született és érvényesült, sokkal többet kerestek a reklámágazatban, mint a klasszikus 
ipari vagy más gazdasági ágazatokban.  

Az a kérdés, szerintem, az egy releváns vitakérdés - a Kunhalmi Ágnes 
képviselőtársam által fölvetett Fidesz-demokrácia összes nyavalyájával együtt 
mégiscsak ebben az esetben az volna a fő kérdés -, hogy azzal egyetértünk-e, hogy 
azokat, akik ezt az előbb említett profitátlagot messze meghaladták az elmúlt tíz vagy 
húsz évben, megadóztatjuk vagy sem. Ez ilyen értelemben nem büntetőadó, hiszen 
akkor Ausztriában is sérült volna a demokrácia, Svédországban is sérült volna a 
demokrácia, Belgiumban is sérült a demokrácia valószínűleg, és a belga demokrácia 
magán viseli minden nyomát mindennek. 

Ami a reklámadóval kapcsolatos, nyomatékosan szeretném azt aláhúzni, hogy 
a magyar kormánynak az a célja, hogy a kicsiket megvédje. Az Európai Bizottság 
adójogi főigazgatóságán ennek látom esélyét, a versenyjogi főigazgatóságon ez 
kockázatos, illetve nem tudom, hogy milyen eredménnyel tudjuk ezt megtenni. A 
versenyjogi főigazgatóság álláspontja az, ha én jól értem, hogy legyen egy egykulcsos, 
mindenkire egyformán vonatkozó adó, mert amennyiben nem ez van, az tiltott állami 
támogatásnak minősül. 

Az adósok véleménye szerint a reklámadó akár lehet progresszív is, ott a sávok 
között nem lehet ekkora a különbség. Tehát lehet sávos adórendszert elfogadni, csak a 
sávok között kisebb különbségnek kell lenni. Az 50 százalékot erős túlzásnak, 
mondjuk úgy, irodalmi barokkos túlzásnak tartja az Európai Bizottság a 
Bertelsmannhoz és a német kormányhoz hasonlóan. 

Elnök úr, ha a bizottság álláspontja az, hogy a reklámadóra a kormány tegyen 
javaslatot, erre a kormány készen áll. Szeretnénk javasolni, hogy akár a Gazdasági 
bizottság, akár a kormány a Reklámszövetséggel is egyeztessen ebben az ügyben, 
vizsgáljuk meg azt a lehetőséget is, hogy a reklámügynökségekre akár a 2010 előtti, 
akár a 2010 utáni javaslatok tekintetében kiterjeszthető, bevonhatóak, avagy sem, és 
megpróbálunk az Európai Bizottság elvárásainak is megfelelni. 

Az Európai Bizottság néhány hetet adott arra, hogy ezt végigtárgyalva 
javaslatot tegyünk a módosításra. Egyelőre nem tudok arra válaszolni, hogy a 
visszamenőleges hatállyal mi lesz. Az Európai Bizottságnak van egy eljárásjogi 



22 

eszköze, amit nem alkalmazott még velünk szemben, ritkán alkalmazza, nem tudom, 
hogy most alkalmazni fogja-e, ez egy „kitettség”. Fölfüggesztheti ennek a törvénynek a 
végrehajtását, és visszafizetésre kötelezhet bennünket. Utána nekünk nyilván csak a 
jövőre nézve van adóztatási lehetőségünk, és visszamenőlegesen értelemszerűen 
nincs. Azt tudom mondani, hogy kilátásba helyezték ennek az intézkedésnek az 
alkalmazását, de egyelőre ilyen döntést nem hoztak.  

Ha ma a Gazdasági bizottság a kormányt fölhatalmazza arra, hogy az Európai 
Bizottsággal ezeket a tárgyalásokat lefolytassa, és javaslatot tegyen a reklámadó 
módosítására a törvényhozásnak - tudomásom szerint az adótörvények lehetővé 
teszik, hogy pozitív, magyarul, az adófizető számára kedvező változást év közben is 
talán be lehet vezetni, és nem csak 2016. január 1-jével -, akkor ezeket a lépéseket az 
adóeljárási törvények alapos figyelembevétele mellett a gazdasági minisztérium 
kollegái a Miniszterelnökséggel koordinálva el fogják végezni. 

Megnyugtatom önöket, hogy nem büntető jellegű az adó, hiszen mindannyian 
eskünk szerint a magyar demokráciára és a demokratikus intézményre tettünk esküt. 
Másrészről pedig nincs is semmiféle büntetésre szükség, hiszen kiválóan működik a 
magyar sajtószabadság. Ha a bizottsági tudósításokat megnézzük, akkor ezt 
tapasztalhatják.  

Nem értem, ezt már csak zárójelben teszem hozzá, és nem erre a bizottsági 
ülésre szánom, de most komolyan, Kunhalmi képviselőtársam aggodalmát azért nem 
értem, mert ma már olyan médium, ami a kormányról vagy a fideszes politikusokról 
akárcsak objektíve tudósítana vagy jót mondana, aztán nagyon kevés van. Tehát a 
kormány sajtóbefolyása vagy kormányzati befolyása, hogy is mondjam csak, nagyon 
szűkös, fogalmazzunk így. A kormány sajtó-érdekérvényesítési képessége… Az önök 
kezében van a sajtó, képviselő asszony, az önök kezében a sajtó. Megértem, hogy 
képviseli az érdekeiket, hogy ne legyen adó, az ellenzéki pártoknak lehet, hogy ez az 
érdekük, de gazdaságilag meg mindannyiunknak az, hogy akinek sok pénze van, az 
fizessen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy a plenáris ülés közben 

elkezdődött, így azt javasolnám, hogy a bizottsági ülést zárjuk le, illetve azt elnöki 
jogkörömben be is rekeszteném. 

Arra szeretném kérni a miniszter urat, hogy a kormány a reklámadó 
változtatásával kapcsolatos javaslatát tegye meg, nyújtsa be a Ház elé, és akkor 
értelemszerűen ennek a Gazdasági bizottság is le fogja folytatni a szükséges vitáját.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja:9 óra 15 perc)  
  

Rogán Antal 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Földi Erika és Nánásiné Czapári Judit  


