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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent érdeklődőket. 
Mai költségvetési bizottsági ülésünket megnyitom.  

A napirend elfogadása 

Az első dolgunk az, hogy megállapítsuk a napirendet. Ez egy picit szokatlan 
lesz, hiszen a napirendi pontokhoz érkezett egy előterjesztés, egy kezdeményezés. 
Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy dr. Szűcs Lajos, a bizottság alelnöke 
kezdeményezte, hogy a reklámadótörvény tárgysorozatba-vételéről a bizottság 
időkeretben tárgyaljon. Ha jól látom a javaslatot, akkor az előterjesztőnek 3 percet 
engedélyezne a javaslat, a Költségvetési bizottságban helyet foglaló frakcióknak 
frakciónként 2-2 perc felszólalási időre lenne lehetőségük, és ezt követően az 
előterjesztőnek 2 perc állna rendelkezésre, hogy a bizottsági felvetésekre reagáljon. 

Végül is stílszerű, ha a reklámadótörvényt tárgyaljuk, ez a módosítás. 
Kérdezem alelnök urat, hogy mi indokolja ezt az előterjesztést. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kedves 

Vendégek! Az indokolja, hogy a 10 óra 18 perckor jött sms-szerint a 11 órára 
összehívott bizottsági ülést fél 12-re halasztotta elnök úr. Ezzel annak a lehetőségét is 
szeretnénk megteremteni, hogy délben ezt a bizottsági véleményt, határozatot a 
törvényjavaslat általános vitára alkalmasságáról be lehessen nyújtani a parlamentnek. 
Ha 11 órakor megtartottuk volna ezt az ülést, rendes időben, mint ahogy meg lett 
hirdetve több nappal ezelőtt, akkor erre a módosításra nem lett volna szükség. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Annyi megjegyzésem lenne, hogy az 

nem teljesen szokatlan, hogy a bizottsági ülés napirendi pontja módosul, az viszont 
meglehetősen szokatlan, hogy emiatt a bizottsági ülést ilyen drasztikusan korlátozzák. 
Megítélésem szerint a bizottság a rendelkezésére álló időben minden további nélkül el 
tudná végezni a munkáját. Van-e a javaslathoz valakinek kérdése vagy észrevétele 
még? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki ért egyet ezzel a 
módosító indítvánnyal. (Szavazás.) Ez látható többség. Ki nem ért egyet vele? Négy. 

Megállapítom, hogy a bizottság négy ellenszavazattal, többségi határozattal ezt 
az indítványt elfogadta. 

Most a napirendi pontokat egészében teszem fel szavazásra. Aki egyetért a 
kiküldött napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Úgy látom, ez egyhangú, de azért megkérdezem, volt-e valaki ellene. 
Nem. Tartózkodott-e valaki? Nem. Tehát egyhangúlag megszavaztuk a napirendi 
pontokat. 

Helyettesítésre vonatkozó bejelentéssel is élnék. Dr. Szűcs Lajos helyettesíti 
Witzman Mihály képviselő urat. Ennek figyelembevételével vezetjük majd a szavazási 
jegyzőkönyveket. 

A reklámadóról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása 

Az 1. napirendi pontnál érdeklődnék, hogy ki képviseli az előterjesztőt, illetve 
jelen van-e az előterjesztő. (Jelzésre.) Nincs jelen az előterjesztő. Megállapítom, hogy 
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nemcsak időkeretben tárgyaljuk, hanem előterjesztő nélkül is. Meg tudom érteni L. 
Simon László urat, hogy nem jelent meg. Én is röstellném ezt az előterjesztést. 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése. Ezek szerint nincs, 
mert nincs, aki válaszoljon. Van-e valakinek észrevétele ebben az ügyben? Szakács 
képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Kérdésem is lett volna. Nagyon örülnék annak, ha valaki vállalkozna ezeknek a 
kérdéseknek a megválaszolására. Röviden, hogy beleférjek a két percbe: először is 
azért lássuk be, hogy itt az összes bevétel, amit a költségvetés vár ettől a fajta adótól, a 
közszolgálati média 78 milliárdos költségvetésének 11-12 százaléka. De hogy egy 
másik összehasonlítási alapot is mondjunk, az MNB az idén majdnem többet költ 
saját maga reklámozására. A kérdésem az lenne, hogy egyeztettek-e az ágazat 
szereplőivel, ha igen, akkor mikor, kivel, ki egyeztetett, és annak milyen eredményei 
voltak? (L. Simon László megérkezik az ülésre.) A másik: hogyan látja az előterjesztő, 
határozathozatalra alkalmas-e önmagában ez az előterjesztés, hiszen a stabilitási 
törvény 30. § (1) bekezdése megkívánja, hogy az előterjesztésben megjelölésre 
kerüljön, hogy ez az államháztartás mely alrendszerének bevételét képezi, és hogy 
utána ezt mire fogjuk fordítani. Ezek nem szerepelnek az előterjesztésben. Ezekre a 
kérdésekre kérnék majd választ. Meg is érkezett az előterjesztő közben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel üdvözlöm L. Simon László képviselő 

urat, aki mégis csak megérkezett a bizottság ülésére mint előterjesztő. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy kinek van még kérdése vagy észrevétele. Parancsoljon, alelnök 
asszony. 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP legfontosabb 

kritikája a benyújtott törvényjavaslattal kapcsolatosan, hogy semmilyen 
fenntarthatósági szempontot nem tartalmaz. Nem jelenik meg benne a környezeti 
megfelelőség, a környezeti korlátok figyelembe vétele és a társadalmi hasznosság 
szempontrendszere. Igazán nem lehet tudni, hogy ez a törvény mi célt szolgál. Mert 
ha egyik oldalról nézzük, körülbelül 11 milliárdnyi bevétel várható, ez igen kicsiny 
összeg, a másik oldalról pedig azt látni, hogy igazából egy médiaszolgáltatót, az RTL 
Klubot sújtja leginkább. Ugyanakkor nehezményezzük azt is, hogy a kormány 
reklámcélú és az állami tulajdonú cégek reklámra fordítható keretei és annak 
felhasználásmódja nem szabályozottak. Úgy gondoljuk, ezeket együtt kell kezelni. Az 
LMP nem fogja támogatni a törvény elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök asszony. Szűcs alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Föl szeretném hívni a tisztelt 

bizottság tagjainak figyelmét, hogy az általános vitára való alkalmasság kérdésében 
döntünk, így nem gondolom, hogy most kellene lefolytatni az általános vitát ezekben 
a kérdésekben. az általános vitában és majd később természetesen a módosító 
javaslatok esetében van lehetőség arra, hogy ezekre a kérdésekre választ találjunk. azt 
javaslom mindenkinek, hogy a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról 
döntsünk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még esetleg a KDNP szólni? (Jelzésre.) 

Amennyiben nem, azzal adnám át a szót az előterjesztőnek válaszadásra, hogy 
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teljesen nyilvánvaló, hogy ha a költségvetésnek a bevételi oldalon módosításokra van 
szüksége, akkor ez az indítvány elégtelen, ez költségvetési bevételi célokat nem 
szolgálhat. Bőséges szakirodalom szolgál rendelkezésünkre, ezeket nem idézem, de 
teljesen nyilvánvaló, hogy ez a törvényjavaslat a sajtószabadság csorbítására irányul. 
Hiszen azokat a független reklámpiacból élő médiumokat veszi össztűz alá, amelyek 
eddig még úgy-ahogy független hírügynökségként, véleményformálóként tudtak a 
hazai médiapiacon jelen lenni. Remélem, jól foglaltam össze a vitát. A képviselő úr 
késett egy picit, ezért gondoltam még, hogy ezekre felhívom a figyelmét. 
Parancsoljon, öné a szó, válaszoljon a felvetésekre. 

L. Simon László válaszai 

L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a meghívást a bizottsági ülésre. Elnézést kérek a 
pár perc késésért, de nekem 11 óra volt a naptárba beírva a bizottsági ülés kezdetére, 
és nem tudtam az összes programomat átszervezni ennek megfelelően.  

Csatlakozva dr. Szűcs Lajos alelnök úrhoz, azt tudom mondani 
képviselőtársaimnak - nem elkerülve néhány kérdésben az érdemi válaszadást -, hogy 
alapvetően nem általános vitáról van szó. Azt kell tehát megállapítaniuk 
képviselőtársaimnak, hogy ez az előttünk fekvő törvényjavaslat azoknak a 
kritériumoknak, amelyek egy jogszabálytervezettel szemben állíthatók, megfelelnek-
e, azaz tárgysorozatba veszi-e a parlament, vagy nem veszi tárgysorozatba. Ez az 
alapvető kérdés. 

Ebből a szempontból, mondhatnám úgy is, hogy mellékes Burány elnök úr 
véleménye, amit a sajtószabadság kapcsán megfogalmazott. Ugyanakkor nem térek ki 
előle, mert ez az egyik legsúlyosabb vád, amely a napokban megjelent a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. Az előttünk fekvő törvényjavaslat arra tesz kísérletet, 
hogy a kereskedelmi médiumok reklámbevételeinek egy részét a költségvetés számára 
forrásként biztosítsa. Megjegyzem - LMP-s képviselőtársamnak is mondva -, hogy 
egyenesen döbbenetesnek tartom azt, hogy olyan vélemények fogalmazódnak meg, 
hogy ez aprópénz, hogy ez kevés, hogy ez a forrás nem számít, ezért a forrásért nem 
érdemes konfliktusokat fölvállalni. Szerintem, ha Boldog képviselőtársamat 
megkérdezem mint polgármestert, hogy az ő településének mennyi a költségvetési 
főösszege, mennyi volt a költségvetésének - hiszen kistelepülés polgármesteréről van 
szó - a főösszege akkor, amikor még az iskolát is ő látta el, akkor szerintem a 11 
milliárd forintot igen sok pénznek fogja tartani. 

Szánalmas dolognak és az emberek és a társadalom lenézésének tartom, hogy 
ezt a pénzt - legyen szó akár 8 milliárdról vagy 9-10-11 milliárd forintról, de legyen 
szó akár 1 milliárd forintról is - a magyar adófizetők és a magyar költségvetés 
szempontjából elhanyagolható tételnek tekintjük. 

Elmondtam a sajtóban is az elmúlt napokban, hogy az elmúlt 3 évben vezettem 
a Nemzeti Kulturális Alapot. Amikor átvettük a 2010-es kormányváltáskor, akkor 7 
milliárd forint volt a Nemzeti Kulturális Alap költségvetési főösszege. Ebből 
körülbelül 4 milliárd forintot osztottak szét Hiller István miniszterségének utolsó 
évében, Harsányi László elnökletével. Ezt sok mindennel sikerült feltornáznunk, és az 
eddigi csúcsbevételünk 11 milliárd forint volt, amiből körülbelül 10 milliárd forintot 
tudtunk szétosztani a pályázók között. 

 Ez ma Magyarországon a teljes magyar kulturális életet érinti, sőt, a Kárpát-
medencében is: nincs ebben az országban olyan település, amelynek művelődési háza, 
könyvtára, múzeuma, valamilyen közösségi tere, amatőr vagy professzionális 
művészeti alkotóköre, csoportja ne lenne kapcsolatban a Nemzeti Kulturális Alappal. 
Ha kivonnánk - idén körülbelül 8-9 milliárd forint között lesz ez a szétosztott összeg  - 
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ezt a magyar kulturális költségvetésből, akkor összeomlana a magyar kulturális 
intézményrendszer. Megjegyzem, hogy ebből a forrásból bőven jut - több mint 30 
százalék arányban - a határon túli magyar közösségeknek is.  

Én ha ma azt megtehetném, hogy a Nemzeti Kulturális Alap forrásait újabb 10 
milliárd forinttal egészíthetném ki, az egyenesen csodával érne föl a kultúrában, az 
reveláció értékű változás lenne. Úgyhogy azt, képviselő asszony, hogy ez a 11 milliárd 
forint semmi, ez smafu, határozottan cáfolnom kell és vissza kell utasítanom 
valamennyi tisztességes adófizető polgár nevében.  

A sajtószabadság kérdéséről váltsunk pár szót! A mostani tudásunk szerint 200 
milliárd forint közelében jár az a reklámpiac, amiről beszélünk. Most nem beszélek 
arról a részről, amit a sajtóban is fölvetettem, hogy bizony, itt szembe kell néznünk 
azzal, hogy ennek a reklámpiacnak minél nagyobb része áramlik külföldre, alapvetően 
amerikai tulajdonú szolgáltatókhoz olyan, különféle közösségi médiumokon 
keresztül, amely közösségi médiumok igen jelentős reklámozási tevékenységet is 
folytatnak. Ez a közel 200 milliárd forint, amiről beszélhetünk - még nem tudjuk a 
pontos számokat -, az a reklámtorta, amelyet szétosztanak egymás között a 
kereskedelmi médiumok, igen sok szereplő között oszlik meg. Ennek a legnagyobb 
kedvezményezettje az RTL Klub 29 milliárd forinttal. Náluk költik el ma a hirdetők a 
legnagyobb pénzösszeget.  

Szóba hozta a képviselő asszony vagy valaki az RTL Klubot nevesítetten is  -de 
lehet, hogy elnök úr -, így az RTL Klub is a célkeresztjében van ennek a 
törvényjavaslatnak. Azt kell mondanom önöknek, tisztelt képviselőtársaim, hogy azok 
a meghatározó médiumok, orgánumok, amelyek a magyar politikai pluralizmust 
szolgálják a nyilvánosságon keresztül, javarészt nem érinti ez a jogszabálytervezet. 
Úgy szövegeztük meg ezt a jogszabálytervezetet, hogy 500 millió forint 
reklámbevételig - nem árbevételig, tehát az eladott lapok kereskedelmi árbevétele 
ebbe nem számít bele - nulla forint az adósáv. Tehát a markáns ellenzéki 
orgánumok… 

 
ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr! Csak egy pillanat! Kérem, hogy okosan 

gazdálkodjon az idejével, mert fideszes képviselőtársaim úgy rendelkeztek, hogy 
önnek most 2 perc áll válaszra rendelkezésre. Kérem, tartsa be ezt az időt! 

 
L. SIMON LÁSZLÓ (Fidesz): Valaki erről tájékoztathatott volna előre! (Dr. 

Szűcs Lajos: Elnézést!) Mert ha az elején tudom, hogy két percem van, egészen mást 
mondok, tisztelt képviselőtársaim.  

Köszönöm a figyelmeztetését, elnök úr, akkor lekerekítem a gondolatomat, és 
annyit mondok csak, hogy a Magyar Narancs vagy a Népszava reklámbevétele nem éri 
el az 500 millió forintot, tehát nem hiszem, hogy ellehetetlenítené őket. Azt meg már 
a sajtóban is elmondtam, hogy azt gondolom, hogy a legnagyobb adótartozók között 
számon tartott Gáspár Győző elmés csevegéseit Bea asszonnyal a kereskedelmi 
televíziókban, ha éppenséggel nem látnánk, nem biztos, hogy az a sajtószabadság 
erőteljes sérülését jelentené. Szerintem néhány fanatikus rajongótól eltekintve, túl 
sokan könnyet nem hullatnának ezért.  

Megjegyzem, hogy ha már itt tartunk és az RTL Klubot szóba hozták: egész 
érdekes a sajtó reagálása. Néhányan már azzal kerestek meg engem, hogy 
nyilvánvalóan bosszúként kell értelmezni azt, hogy a magyar-szlovén kézilabda 
meccset félbe vágták, nem hagyták végig lejátszani és helyette mást adtak a 
televíziónézőknek. Nincs ilyenekre szükség, hiszen ez a jogszabálytervezet a magyar 
minőségi újságírást egyáltalán nem veszélyezteti, ez a törvénytervezet a magyar 
sajtószabadságot egyáltalán nem veszélyezteti. Itt, kérem szépen, szó nincs arról, 
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hogy ez egy újságírás- vagy sajtószabadság-ellenes törvénytervezet lenne, viszont 
arról szó van, hogy a magyar költségvetés számára ezekből az extra bevételekből 
valamennyit csatornázunk.  

Arra kérem képviselőtársaimat, hogy gondolják meg, hogy tárgysorozatba 
veszik-e ezt a törvényjavaslatot. Ennek a törvényjavaslatnak nyilvánvalóan, érthető 
módon a médiaszolgáltatók részéről - és nem az újságírók részéről - komoly 
visszhangja volt. Vannak olyan újságírók, akik persze - fogalmazzunk úgy - 
odapörköltek. Nekik is csak azt tudom mondani, legyenek akár kormánypárti 
orgánumok vezető publicistái is, hogy tessék már az erdőt nézni és ne a fát, mert 
láthatólag nem látják a fától az erdőt. Ennek a javaslatnak semmi köze nincs a 
sajtószabadsághoz, úgyhogy kérem szépen képviselőtársaimat, hogy támogassák a 
tárgysorozatba-vételt. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Történelmi pillanat: sikerült a 

reklámtörvény tárgysorozatba-vételének vitáját a bizottságnak 15 perc alatt 
abszolválnia a kormánypárti többség időkeretre vonatkozó döntése alapján. 
Megértem, hogy erről hosszabb vitát nem kívánnak önök folytatni, hiszen elég 
komolyan ellentétesek az álláspontjaink.  

Engem az előterjesztő úr szavai nem győztek meg arról, hogy erre a 
költségvetés bevétele miatt lenne szükség. Teljesen nyilvánvaló, hogy sajtópolitikai, 
kormánypárti erőpolitika zajlik a szemünk láttára. 

Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kik azok, akik az elhangzottak alapján a 
tárgysorozatba-vételt javasolják. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Tíz 
igen. Ki az, aki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Három. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Egy. 

A bizottság 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a 
törvényjavaslatot tárgysorozatba vette.  

Köszönöm szépen a képviselő úrnak a megjelenést. (L. Simon László: 
Köszönöm szépen, elnök úr.) 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények 
módosításáról szóló, önálló képviselői indítványként benyújtott 
törvényjavaslat tárgysorozatba-vételének tárgyalása 

Következik a 2. napirendi pont tárgyalása. Szintén tárgysorozatba-vételről kell 
a bizottságnak dönteni T/168. számon: Egyes adótörvények és azokkal összefüggő 
más törvények módosításáról szóló törvényjavaslat vitája.  

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy körünkben üdvözölhetjük az 
előterjesztők egyikét. Alelnök úr, úgy gondolom, előterjesztőként kíván szólni, 
parancsoljon.  

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm 
a szót. Tisztelt Bizottság! Az összefoglalóban nagyon jól összefoglaltuk, hogy igazából 
mi az oka és miért van szükség az adótörvények módosítására: várhatóan ennek az 
évnek a második felében megnyílnak az uniós források, és amennyiben erre sor kerül, 
akkor néhány kiigazító javaslatot tartalmaz ez a törvény, benne Közép-
Magyarországot és sok minden mást érintő kérdésben. Azt gondolom, hogy itt megint 
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csak a tárgysorozatba-vételre való alkalmasságról kell szavaznunk. Javaslom a 
bizottságnak, hogy a törvénymódosítást vegye tárgysorozatba. Köszönöm szépen. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e az előterjesztő úrhoz bárkinek kérdése, 
észrevétele. (Jelzésre.) Parancsoljon, alelnök asszony! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Kérdést szeretnék feltenni. Az LMP 

kifejezetten visszalépésnek tartja, hogy az energiahatékonyságot szolgáló 
beruházásokat kiveszik az adókedvezményre jogosító fejlesztési területek közül. Mi 
ennek az oka? 

 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Nekem 

is ez lett volna az első kérdésem, illetve még az, hogy a szélessávú internet-
szolgáltatás fejlesztése is kikerül az adókedvezmények hatálya alól. Tehát nem vehető 
igénybe, legalább is a törvényjavaslat erről nem szól. Ezt szerettem volna 
megkérdezni. 

A másik. Az üzemanyag-jelölés kapcsán volna egy kérdésem. Értjük, hogy ez 
most fontos a költségvetés szempontjából, ugyan nem értünk vele egyet, de az 
intézkedésnél mégis meg kell kérdezzük, hogy ez hol tart. Az látszik, hogy előzetesen 
nem egyeztettek az Európai Bizottsággal, hanem először a normaszöveg készült el, és 
azt követően került sor az egyeztetésre az Európai Bizottsággal. Amit szeretnék 
megkérdezni, az az, hogy hogy áll a notifikációs eljárás, hol tart, és melyek azok a 
problémák, amelyek miatt most el kell halasszuk a hatálybalépést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése vagy észrevétele? (Nincs 

jelentkező.) Amennyiben nincs, alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Mind a két esetre az a válasz, hogy a szélessávú 

beruházásoknál uniós jogszabály miatt nem lehetséges ezt igénybe venni. A 
környezetvédelmi jellegű beruházásoknál lesz olyan pályázat, ahol igénybe lehet 
venni. Ez nem ellentétes ezzel a jogszabállyal. Más jogcímen igénybe lehet venni majd 
az adókedvezményeket. (Dr. Szakács László közbeszól.) 

 
ELNÖK: Elnézést, kérek mindenkit, hogy a mikrofonba beszéljen, hogy a 

jegyzőkönyvvezetők tudják követni. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Amennyire érzékeltük, hiszen nagyon 

gyorsan terjesztették be a parlament elé ezt a javaslatot, nagy szüksége van erre a 
költségvetésnek, mégis az EU bizottságában megfeneklettek a tárgyalások, hiszen a 
notifikáció, gondolom, még tart, ha arrébb kell tolnunk a hatálybalépést. Hol tart a 
notifikáció, hol tart a tárgyalás, és mik a problémák? Ez lett volna a kérdésem. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Ugyanaz a válaszom. Nyilván, amikor az általános 

vita lefolytatódik, akkor erre a kérdésre meg fogjuk adni a megfelelő választ. 
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Döntés a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki egyetért a tárgysorozatba-vétellel. Kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen, ha jól számolom. Ki nem ért vele 
egyet? Négy nem ellenében a bizottság tárgysorozatba vette az önálló képviselői 
indítványt. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2013. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
benyújtásának kezdeményezése 

A 3. napirendi pontunk tárgyalására kerül sor, a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 2013. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatra. 
Meghívott vendégünk dr. Karas Mónika, az NMHH elnöke. Szemmel láthatóan nem ő 
érkezett, úgyhogy tisztelettel kérném az előterjesztőket, hogy rövid bemutatkozással 
tegyék számunkra lehetővé, hogy megismerjük önöket. Parancsoljanak! 

 
BAROSS GYULA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság). Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Baross Gyula vagyok, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
gazdasági igazgató-helyettese, főosztályvezető. Az egységes költségvetés néhány 
gondolatát én kívánom majd előterjeszteni. 

 
NAGY ATTILA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap): 

Tisztelettel köszöntöm a tisztelt bizottságot, Nagy Attila vagyok, a Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelő Alap gazdasági vezérigazgató-helyettese. 

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Én is 

tisztelettel köszöntöm elnök urat és a tisztelt bizottságot, Báthory Zoltán vagyok az 
elnöki kabinet részéről. Karas Mónika elnök asszony halaszthatatlan közfeladat 
ellátása miatt nem tud sajnos részt venni a bizottság ülésén, minket küldött, úgyhogy 
ha kérdés van az előterjesztéssel kapcsolatban, akkor nagyon szívesen válaszolunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért megkérném önöket előterjesztőként, hogy 

egy pár szóval méltassák ennek az indítványnak a jelentőségét. Parancsoljanak! 
 
BAROSS GYULA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A jelenleg előttünk fekvő költségvetési törvényjavaslat tervezete 
négy költségvetést tárgyal, a hatóság egységes költségvetéseként. Ez a négy 
költségvetés, amit a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény 134. §-a alapján nyújtja be a hatóság elnöke a parlament 
illetékes bizottságának. A négy költségvetés a hatóság költségvetése, a Médiatanács 
működési költségvetése, illetve a Médiatanács kezelési költségvetésén kívüli 
költségvetés. Ez tulajdonképpen a médiapiacról befolyt bevételeket és kiadásokat 
foglalja magában. Illetve a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
költségvetése, annak bevételi, kiadási egyenlege. 

Ezt a törvényjavaslat-tervezetet röviden bemutatva úgy jellemezhetjük, hogy a 
hatóság a bevételeit a törvényben, a működését meghatározó törvényben foglalt 35 
milliárd forinttal szemben több mint 47 milliárd forintos teljesítéssel érte el. Ennek fő 
oka, hogy olyan tartalékokat is, amelyeket előzőleg a parlament jóváhagyott, igénybe 
vettünk bevételként. Két fő feladatát teljesítette a hatóság 2013-ban. Az egyik a 
digitális átállás állami feladatának támogatása volt, a másik pedig a 
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Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működési költségeinek 
kiegészítésére a törvényben megadott lehetőségek biztosítása. Ez a két összeg mintegy 
14,5 milliárd forintot emésztett föl. 

Önmagában a hatóság költségvetése a 34 milliárd forintos bevétellel szemben 
mintegy 20 milliárd forintos kiadással zárult, tehát 2013-ban is több mint 14 milliárd 
forint az a tartalék, amit a kiadásokban elért a hatóság. Ez azt jelenti, hogy 
valamennyi fő előirányzatában megtakarítás van. A tartalék felhasználására a 
javaslatot megtettük ebben a tervezetben, ami egyrészt bizonyos forrásokat, illetve a 
kötelező maradványok kielégítését biztosítja. A Médiatanács működési költségvetése 
is 7,5 millió forintos maradvánnyal zárult. Az úgynevezett költségvetésen kívüli 
bevétel pedig az egyik kereskedelmi rádió csődje miatt nem érte el azt az összeget, 
amit a törvény biztosítani hivatott. Ezért az MTVA-nak ezek a nem beérkező bevételei 
bizonyos forráshiányt okoztak. 

Azt gondolom, hogy mind a hatóság, mind a Médiatanács gazdálkodási 
szempontból eredményes évet zárt 2013-ban, ennek kérném a támogatását a 
bizottságtól, hogy nyújtsa be a parlamentnek a törvényjavaslat-tervezetet. Átadnám 
Nagy Attilának a szót, aki az MTVA-ról mondana néhány gondolatot. 

 
NAGY ATTILA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap): Csak két 

gondolattal egészíteném ki Baross kolléga mondandóját. Egyrészt az MTVA 
gazdálkodását az elmúlt évben, és az önök előtt lévő dokumentumok ezt tükrözik, 
mind ÁSZ, mind a Költségvetési Tanács vizsgálta, könyvvizsgáló és a 
felügyelőbizottság is áttekintette gazdálkodásunkat, és nem utolsósorban a 
Médiatanács is áttekintette. Általában az szokott a vita tárgya lenni, hogy a 
gazdálkodásunk mennyire transzparens, de azt gondolom, a dokumentumok is azt 
igazolják, hogy az önök előtt lévő számok helyesek és pontosak. Az MTVA kétféle 
módon is készíti el gazdálkodási számait, egyrészt a kettős könyvvitel alapján, 
eszerint közel 4 milliárdos eredményt értünk el 2013-ban, a zárszámadásban lévő 
dokumentum pedig azt mutatja, hogy a pénzforgalmi kimutatás szerint a 
gazdálkodásunk egyensúlyban volt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tisztelt tagjai, hogy van-e 

valakinek kérdése, illetőleg észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban. (Jelzésre:) 
Képviselő asszony, parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Az NMHH 
költségvetési táblázatait átnézve valóban meglepően komoly pénzmaradványaik 
vannak egyrészt az előző évről, másrészt az idei évről. Bennem ez azt a gondolatot veti 
fel, hogy ha ilyen összegű megtakarítást tudnak úgymond elérni évről-évre, hogy vagy 
nem jól volt tervezve egy-egy év költségvetése vagy az a költségvetés, amit a Ház elé 
önök beterjesztenek, nem azt tükrözi, amit valójában az év során szeretnének 
megvalósítani, gyakorlatilag nem azt a költségvetést ismertetik meg a Házzal, ami az 
önök szándéka szerinti. 

A tartalék felhasználása tekintetében azért hadd kérdezzek valamit! Egyrészt, 
ha jól értem, ebből több mint 3 milliárd forintot adnának át az MTVA-nak, azon fölül 
pedig egy - megmondom, őszintén, bevallom, lehet, hogy azért, mert a Költségvetési 
bizottságnak friss tagja vagyok - számomra elég nehezen beazonosítható az a kiadási 
oldalként megnevezett sor, hogy „forrás:216. szerinti befizetés felhasználása.” Utána 
ha a sorokat jól olvasom, szintén ez a 7 milliárd forintnyi összeg szintén az MTVA-hoz 



- 15 - 

kerül a vagyonkezelő alapon keresztül. Pontosabban nem a vagyonkezelőn, hanem a 
hatóságon keresztül. 

Talán nem voltak akkor önök itt, de talán itt voltak a hallgatóság soraiban, 
amikor az egyik előző napirend során L. Simon László képviselőtársunkat 
hallgathattuk meg a tekintetben, amikor szinte könnyes szemekkel emlékezett meg 
arról, hogy milyen fontos egy 9 milliárd forintnyi bevétel sorsa a magyar 
költségvetésben. Azt gondolom, amikor ilyen összegekről döntünk, akkor talán 
érdemes volna többet is megtudnunk e tekintetben, mert ilyen nagyságrendű 
pénzmaradvány elérése nem lehet véletlen. Amit hallottunk indoklásként, szerintem 
nem igazán elégséges. 

Úgyhogy tegyék számunkra lehetővé azt, hogy egy kicsit e tekintetben 
mélyebben belelássunk az ilyen információkba! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Szakács képviselő úr is jelezte 

hozzászólási szándékát, parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság!  
Az első kérdésem az állami mobilszolgáltatóval lenne kapcsolatos, hiszen 

szakmai beszámolókban egy kicsit hosszabban olvashattunk erről. A jelenlegi 
pénzügyi beszámolót nem olyan régen kaptuk kézhez. Letett-e már az ebbéli 
elképzeléseiről a hatóság? Mennyibe került a legutóbbi tender, lesz-e ennek még 
bármilyen folytatása még akkor is, ha kereteken belül maradt természetesen. 

A tevékenységükkel kapcsolatban ugyancsak azt kérdezném, ha maradtak 
ekkora tartalékok; most körülbelül 80 helyi televízió működik országszerte nagyjában 
-egészében; ezek digitális átállása egy kicsit döcögősebben halad. Számíthatnak-e ők 
bármilyen segítségre? Illetve tervezik-e a jövő évben bármilyen kvázi költségvetési 
soron - hiszen mi csak, hogy így mondjam, gazdatestei vagyunk az önök 
beszámolójának - , bárhol szerepeltetni?  

Ugyancsak picit visszautalnék én is L. Simon László képviselőtársunkra, akitől 
meg mertük kérdezni, hogy 11 milliárd forintért miért érdemes új adót kivetni, akkor 
nagyon erős kritikát kaptunk. A helyi televízióknak, úgy gondolom, ez már nagyon-
nagyon sok pénz volna, de ha mellé tesszük azt, hogy Esztergomban, Tatabányán, 
Dunaújvárosban, Kaposvárott, Székesfehérvárott, Veszprémben, Sárbogárdon 
hallgattak el a helyi rádiók, valószínűleg ők is nagyon szívesen pályáztak volna, ha 
erre nyílt volna lehetőségük, vagy ha nyílt lehetőségük, akkor még szélesebbre kell 
tárni a kaput, mert valamiért mégsem tudtak ezzel élni. 

Ezzel együtt kérdezném még, hogy mennyi üres frekvenciahely van most, 
pillanatnyilat, ebből milyen bevételeket várnak, és hogyan kívánják ezeket elosztani a 
jövőben.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Szűcs alelnök úr is jelentkezett, parancsoljon.  
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Megint olyan kérdések megtárgyalására kérte az előbb 
Szakács képviselő úr a bizottság tagjait, ami nem éppen a mostani műsoron szereplő. 
Ez a 2013. évi beszámolója a négy érintettnek, aki benyújtotta, és ahogy nagyon 
helyesen mondta a képviselő úr, mi csak gazdatestei vagyunk ennek a dolognak. 
Tehát abban az időszakban, amikor majd a 2015-ös tervekről meg a 2014-es 
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beszámolókról határozunk, beszéljünk ezekről a kérdésekről, amiket a képviselő úr 
érintett. 

Azt javaslom megint, ebben a helyzetben, hogy arról döntsünk, hogy a 
bizottság mint egy gazdatest, befogadja-e ezt a törvényjavaslatot és benyújtjuk-e az 
Országgyűlésnek. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Javaslom inkább a postás kifejezést használni, mint a gazdatestet, a 

továbbiakban. (Dr. Szűcs Lajos: Nem én hoztam elő.) 
Van-e a bizottság tagjainak még kérdése, észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, az előterjesztőknek adnám meg a szót. Kérem, válaszoljanak a 
felvetésekre! 

Az előterjesztők válasza 

BAROSS GYULA (Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! 

Én csak gazdálkodásszakmai kérdéseket tudok megválaszolni, néhányat ezek 
közül megpróbálok. A 4 költségvetést azért említettem, mert nem szabad 
összekeverni őket. A hatóság költségvetése kifejezetten a hírközlési piacról beáramló 
bevételeket tartalmazza. A Médiatanács kezelésű, költségvetésen kívüli bevételek, 
ahol mondtam, hogy 1 milliárdos elmaradásunk van, az tartalmazza a különböző 
médiaszolgáltatóktól beáramlott díjat, amelynek a kvázi reklámadó most egy célja 
lenne. Tehát nincs maradvány a médiapiacon. Egyébként hírközlési és médiapiacra 
történő átcsoportosítást uniós paragrafus tiltja, tehát nem teheti meg a hatóság 
semmiképpen sem.  

Válaszolva a kérdésre: a hatóság jól tervezte a 35 milliárdot, illetve arra 
gondolt, hogy a 2012-es frekvenciákból - amely döntést a Kúria végül is 
megsemmisített! - több saját bevétele lesz a hatóságnak. Egy dolgot szeretnék még 
tisztázni. Egy dolog a koncessziós bevétel, amely állami frekvenciákat hirdet meg, a 
másik dolog, hogy ez hogyan csapódik le saját bevételként a hatóságnál.  

Tehát az NPV koncessziós kérdés volt. Erre szakmailag nem tudok válaszolni, 
csak azt tudom, hogy az az úgynevezett koncessziós szerződés a 2013. szeptember 6-
ai, a különböző inkumbens szolgáltatókkal - Telekomot és a többit figyelembe véve - 
kötött megállapodás alapján, 110 milliárd forintos bevételt a költségvetésnek hozott a 
hatóság a kiírt frekvenciapályázattal. Ennek nincs semmi köze a hatóság saját 
bevételeihez, csak a különböző használati díjak, amelyek így - mivel mi egész 2013-ra 
számoltunk bevételeket, de csak szeptembertől jöttek ezek a bevételek. Sajnos ezt 
okozta azt. 

Mi eleve a költségvetésben bemutatjuk azt, hogy milyen kiadásokat és milyen 
maradványokat tervezünk. Ezeket a maradványokat csak és kizárólag a médiatörvény, 
a 2010. évi CLXXXV. törvény alapján meghatározott paragrafusok alapján képezzük. 
Benne van: a frekvenciadíjak fel nem használt részét átadhatjuk az MTVA-nak. Ez le 
van írva. Ezt mindig kigazdálkodjuk, és ennek alapján először 5 milliárdot, majd 2 
milliárd forintot, sőt, a mostani maradványnál több mint 3,1 milliárd forintról van 
szó.  

Azt gondolom tehát, hogy itt tényleg nagyon próbálunk úgy gazdálkodni, hogy 
ezt a hírközlési és mellette a médiapiacnak egy szegmensét tudjuk lefedezni azzal, 
hogy az MTVA-t, a digitális átállást, amely végül is a lakosság számára jelentett 
rengeteget. Ma már 8-9-10 csatornát lehet ingyenesen fogni, azt minden háztartásban 
aki igényelte és rászorult volt, tudta és tudja nézni ezt a csatornakínálatot. Ez volt az 
egyik legfontosabb feladatunk. Az, hogy ez hogyan és milyen módon, különböző helyi 
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televízióknál hogyan fog lecsapódni, a Médiatanács tudja majd eldönteni a saját tervei 
alapján. De úgy tudom, hogy ők is benyújtották az eredeti határidőig a Médiatanács 
szakmai beszámolóját, és ugyanúgy a hírközlési piac szakmai beszámolójaj is itt van, a 
tisztelt Ház előtt. Én ezekről nem tudok, mert hiszen nem rendelkezem minden 
információval, hogy milyen módon milyen frekvenciák lesznek kiírva. Ez bizony azon 
a vitán nyugodtan fölmerülhet. Köszönöm szépen, ennyit kívántam válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az összefoglalót. Parancsoljon! 
 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm 

szépen, elnök úr. A kollégákat még kiegészítve és Szakács képviselő úrnak válaszolva: 
ahogy már elhangzott, május 30-ig benyújtottuk mindkét szakmai beszámolónkat. 
Egyelőre nem ismerjük a beszámolók tárgyalásának időpontját. Azt sem tudjuk, hogy 
házelnök úr mely bizottságot-bizottságokat fogja kijelölni. De természetesen a 
Költségvetési bizottság is bejelentkezhet ennek tárgyalására, vagy pedig képviselő úr 
részt vehet ezeknek a kijelölt bizottságoknak az ülésén, és akkor ugyanúgy kérdéseket 
megfogalmazhat. Aztán nagyon szívesen válaszolunk rá. Köszönöm szépen. 

Döntés a törvényjavaslat-tervezet bizottsági önálló indítványként 
való benyújtásáról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztők nevében kíván még valaki esetleg 
reagálni? (Jelzésre.) Nem. Köszönöm. 

A vitát lezárom. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az indítványt, beleértve 
természetesen annak részeit és az indoklást is, befogadja-e, és a Költségvetési 
bizottság önálló indítványaként fut tovább a továbbiakban. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Tíz, ha jól láttam. Ki az, aki nem ért vele 
egyet? Ilyet nem látok. Ki az, aki tartózkodott? Négy. 

Tehát a bizottság tíz támogató szavazat mellett, négy tartózkodással a 
Költségvetési bizottság nevére vette az indítványt. Köszönöm szépen a megjelenést. 

Dönteni kell, tisztelt bizottság, arról, hogy a várható vitában, parlamenti 
szakaszban ki képviselje a bizottságot. Mai ismereteink szerint erre később, várhatóan 
ősszel kerül majd sor. Alelnök úr! (Dr. Szűcs Lajos: Benyújtáskor majd döntünk.) Jó, 
akkor ezt a döntést elnapolom, majd benyújtáskor ezt a kérdést el fogjuk dönteni. 

Ezt a napirendi pontot ezzel lezárom. 
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Az ülés bezárása 

A 4. napirendi pontnál, a különfélék között járunk. Kinek van közérdekű 
bejelentése, javaslata, észrevétele, kérdése? (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
Köszönöm szépen a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. További szép napot 
kívánok mindenkinek. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 13 perc.) 
 
 
 

 

 

Burány Sándor 

a bizottság elnöke 
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