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Napirendi javaslat  

 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat (Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/1397. szám (Sneider Tamás és Hegedűs Lorántné (Jobbik) képviselők 
önálló indítványa – döntés tárgysorozatba-vételről) 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről 

Megjelent: 

Elnököl:  Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Tilki Attila (Fidesz, a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)   
Witzmann Mihály (Fidesz)  
 

 
 
 
Meghívottak: 

 
Baross Gyula, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gazdasági 
igazgatóhelyettese 
Dr. Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatója 
Dr. Báthory Zoltán, az NMHH elnöki kabinetjének parlamenti 
megbízottja 
Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára 
 
 
 
 
 

A bizottság titkársága részéről: 
 

Dr. Mátis Kornél szakmai tanácsadó 
Tóth-Győrvári Erzsébet munkatárs 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra) 

Az ülés megnyitása 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Kérek mindenkit, hogy foglalják el 
helyüket, 11 óra van, megkezdjük munkánkat. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, 
hogy a jelenléti ív tanúsága szerint a bizottság határozatképes, helyettesítés nincs. 

Arról is szeretném tájékoztatni önöket, hogy elnök úr, bár budapesti, dugóban 
ül, és még nem ért ide. Rendkívül sajnáljuk. Így telefonon arra kért meg, hogy 
kezdjük el munkánkat, és vegyem át az elnöklést. 

A napirend elfogadása 

Tisztelettel kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy a napirenden szereplő 
három ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) 
Ilyet nem látok. Akkor ezt szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a napirendi javaslatot, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi egységes 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat (Döntés bizottsági önálló 
indítvány benyújtásáról) 

Az 1. napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2015. évi 
egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat benyújtásáról szóló döntés. Az NMHH 
elnöke a törvényben előírt határidőben szeptember 11-én megküldte a Költségvetési 
bizottságnak a törvényjavaslat tervezetét, amit két alkalommal is megküldtünk a 
bizottság tagjainak tanulmányozásra. Meghívtuk dr. Karas Monikát, az NMHH 
elnökét, azonban úgy tájékoztattak, hogy Baross Gyula gazdasági igazgatóhelyettes és 
dr. Báthory Zoltán, az elnöki kabinet parlamenti megbízottja van jelen, valamint dr. 
Szabó László Zsolt, az MTVA vezérigazgatója. 

Kérdezem, hogy meghívott vendégeink közül ki kíván a napirendi ponthoz 
hozzászólni. Báthory úrnak megadom a szót. 

 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. BÁTHORY ZOLTÁN (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm 
a szót. Karas Monika elnök asszony halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt a mai 
bizottsági ülésen nem tud részt venni, azonban, ahogy alelnök úr is elmondta, a 
kollégákkal nagyon szívesen állunk rendelkezésre a benyújtott törvényjavaslattal 
kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolására. Nem tudom, a bizottság igényli-e, 
hogy röviden ismertessük a benyújtott törvényjavaslat lényegét? 

 
ELNÖK: Ha nagyon röviden elmondja, akkor természetesen érdekel 

bennünket, bár tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy jelen pillanatban csupán a 
benyújtásról kell itt döntenünk és arról, hogy ki képviselje majd a parlamentben a 
bizottságot. Tehát tényleg egy nagyon gyors zanzát kérünk, hiszen mindenki 
megkapta a törvényjavaslatot előzetesen. 

 
BAROSS GYULA (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Tisztelt Alelnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Tényleg nagyon röviden: a benyújtott törvényjavaslat négy 
különböző költségvetést tartalmaz, de egységes költségvetésként aposztrofálhatjuk, 
hiszen összefüggések vannak a különböző költségvetések között. 
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Az első a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetése. Ennek 32,4 
milliárd forint a főösszege. A díjak és a különböző bevételi jogcímek szerződéses 
jogviszonyok alapján lettek beállítva, tartalmazzák már azt a pályázati eredményt, 
amit a szélessávú projektben hirdetett ki szeptember 29-én a hatóság. A 
frekvenciadíjak teszik ki legnagyobb részét ennek a hatósági díjbevételnek. 
Megemlíthetjük még a működési bevételt is, ahol a különböző tartalékok, hiszen a 
kiadási oldalon a hatóság tartalék-előirányzatot képez, befektetéséből származó 
eredmény is benne van. Megemlíteném, hogy a kiadási oldal 2011. óta tömegében és 
összegszerűségében körülbelül hasonló nagyságrend. Ezzel a megállapított 
létszámmal hatékonyan dolgozik a hatóság. A fejlesztés főként az infokommunikációs 
területen a digitális átállásra és az egyéb mérőszolgálati fejlesztésekre vonatkozik. 

A Médiatanács költségvetés, ami 173,9 millió forint, csak és kizárólag a tagok 
tiszteletdíjait és a törvényben számukra meghatározott szakértői díjakat tartalmazza. 
Illetve a társhatósági működés fedezetére szolgáló pénzeszköz-átadások kerültek 
betervezésre. 

A harmadik a Médiatanács kezelésében lévő bevételek, ezek a médiapiacról a 
jelenlegi szerződések alapján számolt és befolyó bevételek. Ennek legnagyobb része a 
médiaszolgáltatási díj, amely a 2014. évinél mintegy 70-80 millió forinttal 
alacsonyabb szinten tervezett. A Médiatanács kezelésében lévő bevételek és 
kiadásoknak az a céljuk, hogy az MTVA részére kerül átadásra, ahol az MTVA 
különböző pályázatok fedezetéül tartja nyilván. Itt adnám át vezérigazgató úrnak a 
szót, a negyedik költségvetés, az MTVA költségvetése gazdájának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabó László Zsolt elnök úr, parancsoljon! 
 
DR. SZABÓ LÁSZLÓ ZSOLT, az MTVA vezérigazgatója: Elnök Úr! Tényleg 

csak nagyon röviden. Az MTVA bevételei meghaladják a 80 milliárd forintot, 80,5 
milliárd forint. Három forrásból származik ez a bevétel, a legjelentősebb, több mint 
70 milliárd forint a közszolgálati hozzájárulás, amit a törvénynek megfelelően az 
inflációval, mintegy 1 százalékkal emelt a következő évre. A másik bevételi forrás a 
saját bevétel. Ezek kereskedelmi bevételek, amelyek mintegy 5 milliárd forintot 
tesznek ki, és az idei évről tervezünk átvinni pénzmaradványt 3,7 milliárd forint 
értékben. 

A kiadásaink közül a legnagyobb tétel a tevékenységünk finanszírozása, a 
műsorkészítés, műsorgyártás, vagyongazdálkodás. Ez több mint 60 milliárd forint. 
Ezen kívül, miután a székházunk megvásárlására fölvettünk egy ingatlanhitelt, illetve 
van egy forgóeszközhitelünk is, ezért a következő évben tőketörlesztésekre és 
kamatfizetésekre csaknem 10 milliárd forintot fogunk költeni. A fennmaradó 
összegekkel pedig finanszírozzuk mind a Médiatanács, mind a Közalapítvány, mind a 
zenei együttesek, mind a Médiaakadémia működését. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm én is. Kérdezem a tisztelt bizottságot, mivel tényleg csak a 
benyújtásról kell rendelkeznünk, ki az, aki támogatja a törvényjavaslat benyújtását. 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Aki nem támogatja? Egy. 

Tisztelt Bizottság! Döntenünk kell arról, hogy ki képviselje a bizottságot mint a 
törvényjavaslat benyújtóját a plenáris ülésen az általános vitában, a Kulturális 
bizottság részletes vitájában és a TAB-eljárásban. Mivel jómagam a TAB tagja vagyok, 
hogy ne okozzunk a többieknek felesleges terhet, magamra vállalom a bizottsági 
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képviseletet. Aki ezt támogatja, kérem, most jelezze! (Szavazás.) Aki nem támogatja? 
Aki tartózkodik? Egy. 

Ugyancsak benyújtásra került már az NMHH T/244. számú zárszámadási 
törvényjavaslata. Ebben is bizottsági képviseletet kell adnunk. Ezt ugyanúgy 
magamra vállalom, hiszen ugyanazokon a fórumokon kell ezt megtenni. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? Tartózkodás? Egy. 
Köszönöm szépen. 

Megköszönjük elnök úrnak és az NMHH két képviselőjének, hogy jelen voltak. 
Még fogunk találkozni. Jó munkát kívánunk. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1397. szám – Sneider Tamás és Hegedűs 
Lorántné (Jobbik) képviselők önálló indítványa – döntés 
tárgysorozatba-vételről) 

Tisztelt Bizottság! Második napirendi pontunk egy tárgysorozatba-vételről 
történő döntés, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló, 
T/1397. számú törvényjavaslat. Az előterjesztőt nem látom. A kormány részéről 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat köszöntöm. Kicsit bajban vagyunk, mert az 
előterjesztő nem tudja megvédeni sajnálatos módon az általa benyújtott javaslatot. 
Így megkérdezem a kormány képviselőjét, hogy a kormány támogatja-e a benyújtást. 

 
PANKUCSI ZOLTÁN (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm 

önöket. A kormány nem támogatja a benyújtást. 
 
ELNÖK: Ez egy lakonikus tömörségű, a célnak megfelelő válasz volt. Kérdezem 

a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Aki nem 
támogatja? Aki tartózkodik? Egy fő. Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a 
megjelenést. 

Egyebek 

A harmadik, egyebek napirendi pontban egy kis tájékoztatás. Megpróbálom 
fölolvasni, amit itt a kollégák nekem összeírtak. A plenáris ülés tervezett napirendje 
szerint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitája holnap, kedden 
kezdődik a plenáris ülésen. A zárszámadási törvényjavaslat tárgyalására kijelölt 
bizottság a mi bizottságunk, azonban a Mentelmi bizottság kivételével valamennyi 
bizottságnak meg kell tárgyalnia a javaslatot. A bizottságok a ma délelőtti ülésükön 
döntenek arról, hogy a törvényjavaslat mely szerkezeti egységei vonatkozásában 
folytatnak majd le részletes vitát. Erről a holnapi napon fogunk tájékoztatást kapni, 
hogy melyik bizottság melyik részletre vonatkozóan jelentette be igényét. 

A Költségvetési bizottságnak nem kell ilyen döntést hoznia, kijelölt 
bizottságként az egész törvényjavaslatot kell valamennyi módosító javaslattal együtt 
megtárgyalnunk. A bizottsági részletes vitára várhatóan október 29-én, szerdán kerül 
sor, az azt követő héten pedig a Költségvetési bizottság mint törvényalkotási bizottság 
fog ülést tartani. A bizottsági részletes vitával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat 
el fogjuk küldeni a bizottság tagjainak. A bizottság részletes vitában kialakított 
véleményét a részletes vitáról szóló jelentés fogja tartalmazni. A kisebbségi 
véleményeket függelékként fogjuk ehhez csatolni. Mind a többségi, mind a kisebbségi 
írásos vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amik a vitában el is hangzottak. Az 
írásos véleményeket a későbbiekben megadott határidőig a titkárságra kell majd 
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eljuttatni. Valószínűleg elég szűkek lesznek a határidők, tehát figyeljünk oda ennek 
elkészítésére. 

Előadót és kisebbségi előadót nem lehet állítani, majd a törvényalkotási 
bizottsági szakasz után a plenáris ülésen a Költségvetési bizottság egy-egy tagja fogja 
összefoglalva ismertetni valamennyi bizottsági véleményt és valamennyi kisebbségi 
véleményt. Október 31-ig a kormány benyújtja a jövő évi központi költségvetési 
törvényjavaslatot, valamint heteken belül benyújtja a költségvetést megalapozó egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatát és az egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslatot is. Az NMHH zárszámadása és jövő évi 
költségvetése kapcsán mint előterjesztő szintén kell még majd bizottsági döntést 
hozni, például a támogatott sorról. Emiatt is kell majd ülést tartanunk. 

Így tehát várhatóan elég sok ülést fogunk tartani, és nemcsak saját bizottsági, 
hanem törvényalkotási bizottsági hatáskörben is eljárunk. A tájékoztatást 
természetesen írásban is el fogjuk küldeni, hogy mikor várhatók ülések, azért 
próbálunk a parlamenti ülésekhez kapcsolódva ülést összehívni. Én is ezt fogom 
kezdeményezni a jelen még dugóban ülő elnök úrnál, hogy ezt meg tudjuk tenni. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, hogy van-e még kérdésük, észrevételük a 
mai üléssel kapcsolatban. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor megköszönöm a 
munkát, és mindenkinek jó parlamenti ülésszakot kívánok. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 16 perc.) 
 

 

 

Dr. Szűcs Lajos 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Csoknyay Edit 


