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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok hölgyeim és uraim. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a 
Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. Szeretném bejelenteni, hogy 
a hozzám eljuttatott információk alapján Szűcs Lajos alelnök urat Kerényi képviselő 
úr, Bodó Sándor képviselő urat Boldog István képviselő úr fogja helyettesíteni a mai 
bizottsági ülésen, Szelényi képviselő asszony pedig engem kért fel helyettesítésre. 
Ezzel a három helyettesítéssel és a megjelent képviselő hölgyekkel és urakkal a 
Költségvetési bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy állapítsa meg napirendünket. Írásban 
eltérő javaslat nem érkezett, ezért az írásban kiküldött napirendi javaslat elfogadását 
indítványozom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) A 
bizottság egyhangú döntéssel elfogadta az írásban kiküldött napirendi javaslatot. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Ennek megfelelően rá is térnénk az 1. napirendi pontunkra, a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
benyújtásáról való döntésre. Mint ismert, a hatályos rendelkezések szerint ezt a 
költségvetést a bizottság nyújtja be, és amennyiben többségi szavazatot kap ezzel a 
tartalommal a javaslat, akkor a továbbiakban az Országgyűlés vitáin a Költségvetési 
bizottság szerepel előterjesztőként. Ebből következik, hogy ennek megfelelően majd a 
Költségvetési bizottságnak egy képviselőt ki kell jelölnie, hogy személy szerint is 
képviselje a javaslatot. 

Dr. Karas Monika elnök asszony információim szerint nem vesz részt a 
bizottsági ülésen, viszont jelen van Sorbán János gazdasági igazgató, Baross Gyula 
gazdasági igazgatóhelyettes, valamint dr. Báthory Zoltán, az elnöki kabinet 
parlamenti megbízottja. Tisztelettel kérem, hogy az NMHH részéről egymás között 
nyugodtan döntsék el, hogyan alakítják a munkamegosztást, képviselik a javaslatot, 
és szóban tegyenek kiegészítést, hogy mi indokolja ezzel a tartalommal a javaslat 
benyújtását. Parancsoljanak! 

Az előterjesztők szóbeli kiegészítése 

DR. BÁTHORY ZOLTÁN, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság parlamenti 
megbízottja: Köszönjük szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Báthory Zoltán 
vagyok, az NMHH parlamenti megbízottja, kollégáim Sorbán János gazdasági 
igazgató és Baross Gyula igazgatóhelyettes kísértek el. Karas Monika elnök asszony 
közfeladat ellátása miatt bennünket jelölt a hatóság képviseletére. A korábbi évekhez 
hasonlóan a médiatörvény rendelkezéseinek megfelelően készítettük el az NMHH 
jövő évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A javaslat indokolása, azt gondoljuk, 
kellő alapossággal magyarázza az egyes költségvetési sorokat. Kollégáim röviden 
összefoglalnák, ismertetnék a javaslat tartalmát, és az esetlegesen felmerülő 
kérdésekre készséggel válaszolnak, mindezek után pedig tisztelettel kérjük a 
bizottságot, hogy a törvényjavaslat benyújtásáról határozzon. 

Akkor át is adnám a szót, ha elnök úr megengedi. (Jelzésre.) 
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BAROSS GYULA, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gazdasági 
igazgatóhelyettese: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Baross Gyula vagyok, és a 
munkamegosztásunk szerint én a hatóság és a Médiatanács költségvetéseiről kívánok 
egy pár mondatot mondani, kollégám pedig az MTVA költségvetését ismerteti. A 
hatóság egységes költségvetése tulajdonképpen az egységes jelzőt azért érdemli ki, 
mert a négy költségvetés kiadási vagy bevételi előirányzatai a másik költségvetés 
bevételi vagy kiadási előirányzatai között megjelennek. Tehát ilyen módon 
átjárhatóság van a költségvetések között. 

A hatóság költségvetése, főként a bevételi oldalt tekintve, az úgynevezett saját 
bevételből és a pénzeszközátadásból áll össze. Saját bevételeinket az új számviteli 
rendnek megfelelően közhatalmi bevételeknek hívjuk, ezeket főként az igazgatási 
szolgáltatási díjak, a frekvenciadíjak, a felügyeleti díjak és a bírságok alkotják. A saját 
bevételek tervezését főként elnöki rendeletekre és a meglévő hatósági szerződésekben 
foglaltakra alapozzuk. A közhatalmi bevételek nagyságrendjét a szerződésekből 
adódóan mintegy 1,6 százalékkal magasabb szinten terveztük, mint a 2015-ös 
költségvetésben. Ezek egyrészt az új és bővülő feladatokra tekintettel történtek, 
amelyeket a hatóság 2015-től lát el, toronyengedélyezésekről, egyéb 
mozgóképszakmai engedélyezésekről van itt szó. 

Ami a belső arányokat érinti, a felügyeleti díj nagyságrendjében 1,9 milliárdos, 
a frekvenciadíjak 18,9 milliárdos nagyságrendje az, ami főként meghatározó jellegű. A 
bírságot ebben a tervezési ciklusban mintegy 200 millióra tervezi a hatóság, ez 
nagyságrendjében körülbelül hasonló, mint amit 2015-ben a bevételi oldalon fogunk 
lekönyvelni. Ezen kívül a bevételek egy része az úgynevezett államháztartásból átvett 
pénzeszköz, ez a Médiatanács hivatali szervének működésére szolgál, 2,2 milliárd 
forintos összegű. Ennek nagyságrendje most már három éve változatlan. Tehát ezzel 
látja el a hivatal azokat a feladatokat, amelyeket a Médiatanács mint hivatali szerv, 
illetve a törvény rá utal. 

Áttérve a kiadási oldalra, mindazok figyelembe vételre kerültek a kiadások 
tervezésénél, amiket egyrészt az úgynevezett tervezési köriratban, illetve a 
Magyarország 2016. évi költségvetésénél figyelembe kellett venni. Ezek egy része a 
személyi juttatásokat érinti, az illetményalap 38 650 forintos változatlan 
nagyságrendjével terveztük. Mindazok a növekedések, amelyek előrelépéseket 
jeleznek, benne vannak a tervben azért, hogy fedezetet tudjunk biztosítani a személyi 
juttatások kifizetésére. A tervben éppen a bővülő feladatokra tekintettel főként a 
vidéki hatósági egységek tekintetében, illetve az úgynevezett Bűvösvölgy átvett 
munkafeladatai miatt egy 30 fős létszámtöbbletet terveztünk. Ennek a fedezetét is 
tervezzük a 2016-os évre vonatkozóan. 

A kiadási oldalon néhány fontos dolgot emelnék ki. A dologi kiadások 
növekednek az előző évhez képest, hiszen azok a feladatok, amelyekből adódóan a 
kiszervezett szerződések megszűntek, és a hatóság saját maga látja el, 2015-re már 
éreztették a hatásukat. Itt még egy kisebb dologi kiadás volt tervezve, ezért 2016-ban 
inflációkövető, illetve valamivel nagyobb dologi kiadást tervezünk. Ami érdekes még, 
hogy a felhalmozási kiadások összegét mintegy 30 százalékkal magasabbra terveztük, 
mint a 2015-öst. Ezek főként a mérőszolgálati fejlesztések miatt válnak szükségessé. 
Ezek az új 4G és egyéb hálózatok mérésére szolgálnak. 

A törvény adta lehetőségek között minden évben úgynevezett tartalékok 
képzése is történik terv szinten, tehát költségvetési szinten. Ez a következő évek 
működési tartalékából, illetve a tárgyév működési tartalékából adódik össze, ez 
mintegy 9,1 milliárd forint a tervben. 

Áttérve a Médiatanács tervére, a Médiatanács terve csak és kizárólag a tagok 
saját elismeréseit, illetve illetményeit és az általuk kötött úgynevezett külső szakértői 



8 

díjak fedezetét adja. Ez a 173, 9 millió forintos terv hasonló nagyságrendű, mint amit 
2015-ben is a jelenleg hatályos törvényi szabályozás megenged. Ami változott 2015-
höz képest, de ezt a zárszámadásunkban már megjelentettük, hogy az új számviteli 
rendnek megfelelően a Médiatanács kezelésében lévő, úgynevezett médiaszolgáltatási 
díjak általános forgalmi adó fedezetét itt, a működési költségvetések között kell 
feltüntetni. Ez adja azt a 307,5 millió forintot, ami végül is csak befolyik, a 
továbbutalását a hatóság hivatala intézi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé. Tehát 
igazából csak egy átfolyó összeg, de ezzel kvázi nagyobbnak tűnik a Médiatanács 
költségvetése. 

Végül szóltam már a Médiatanács kezelésében lévő költségekről. Ennek 
összege évről évre csökkenő tendenciájú, most 1,2 milliárd forintot tervezünk 
összességében. Ennek döntő része, 1,1 milliárd forint az úgynevezett 
médiaszolgáltatási díjat, azaz a médiapiacról befolyó díjakat jelenti. A pályázati díjak, 
amelyek 54 millió forint nagyságrendűek, annak a médiamecenatúra-támogatásra 
vonatkozó összegeknek a pályázati díja, amit a Médiatanács szed be, de tovább is utal 
az MTVA-hoz. Tehát ezek a kezelésben lévő díjak végső célja az MTVA lesz. Én ennyit 
kívántam a hatóság és a Médiatanács költségvetéséről elmondani. Átadom 
kollégámnak a szót. 

 
SORBÁN JÁNOS, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gazdasági 

igazgatója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Sorbán János 
vagyok, az NMHH gazdasági igazgatója. Mi végezzük a Médiatanács adminisztratív 
feladatait is, és a Médiatanács hivatali szerve is mi vagyunk. Minthogy a Médiatanács 
a médiaszolgáltatási alap kezelője, én koordinálom, ellenőrzöm az MTVA tervezését, 
ebben a minőségemben vagyok most itt. Az MTVA tervének előirányzati főösszege 
nem sokat változott a korábbi évekhez képest. Teljesen azonos nagyságrendű. Bevételi 
oldalon a szerkezete sem módosult lényegesen. 

Három igazán nagy, kiemelést érdemlő tétel van. Az első a közszolgálati 
hozzájárulás, ez közel 70 milliárdos összeg, ez nem került az idén indexálásra. Ennek 
mértéke a 2015. évi előirányzattal egyező. A második legnagyobb tételt jelentik a saját 
bevételek, kereskedelmi és szolgáltatási bevételek. Ez most 6,7 milliárdos összegben 
került megtervezésre. Itt van egy több mint 1,5 milliárdos növekmény. Ennek oka a 
jövőre megrendezésre kerülő jelentős sportesemények, hiszen futball Európa 
bajnoksággal és olimpiával is számol ez a terv. Ennek nyilván jogdíj oldalon komoly 
kiadásai vannak, de várhatóan a nézettség és a reklámbevételek némi megtérülést is 
jelentenek, ez került itt megtervezésre. A harmadik legnagyobb elem a kollégám által 
is említett médiaszolgáltatási díj. Ugye, ez azért van az NMHH tervében, mert ezt az 
NMHH szedi be, de át is utalja az MTVA részére, és az MTVA használja fel, mégpedig 
a médiamecenatúra programjában, filmalkotások létrehozására, támogatására. 

A kiadási oldalon a főösszeg ugyanannyi, 77,7 milliárd, de itt már jelentősebb 
szerkezeti változások láthatók. A továbbutalandó költségvetési támogatás sorában, 
amiből a Médiatanács, a Médiatanács hivatali szerve és a Közszolgálati Közalapítvány 
finanszírozása valósul meg, nincs változás. A médiamecenatúra program is hasonló 
nagyságrendű, mint az idei várható összeg, 3 milliárd forint. Viszont a közmédiumok 
működési támogatása 1,7 milliárd forintra van tervezve. Közismert, hogy a négy zrt., 
az MTV, a Duna TV, a Magyar Rádió és az MTI átszervezés miatt összevonásra került, 
létrejött a Duna Közszolgálati Médiaszolgáltató. Ez mintegy 700 milliós megtakarítást 
jelent. 

A legnagyobb megtakarítás a kiadási oldalon az MTVA kamatfizetési 
kötelezettségében jelentkezik. Ez a verzió tartalmazza már a múlt héten a kormány 
által is benyújtott MTVA-hitelátvállalás hatásait, így ez a kamatfizetési kötelezettség 
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3,5 milliárd forinttal csökken. A felszabaduló forrásokat az MTVA kizárólag a 
műsorgyártásba forgatja vissza, mégpedig azért, hogy a kibővített csatornastruktúra 
és a kibővített szolgáltatások színvonalát elláthassa. Ez majd a műsorgyártási, 
műsorkészítési költségekben tükröződik. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt tovább mennék a vitában, bejelentem, 
hogy újabb helyettesítések történtek. László Tamás képviselő úr Vantara képviselő 
urat helyettesíti a bizottsági ülésen, Szabolcs Attila képviselő úr pedig Witzmann 
Mihály képviselő urat helyettesíti. 

Az idő szűkére való tekintettel azt javaslom, hogy a kérdések, észrevételek 
egyben hangozzanak el. Szakács képviselő úr már jelezte hozzászólási szándékát. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Vendégeink! Nagyjában-egészében ugyanazokat el tudom mondani az idén is, 
amiket a tavalyi évi költségvetésben kifogásoltunk. Az azért látszik, hogy az új, 
konvergens médiahatóság ahhoz képest, hogy egy jóval hatékonyabb szervezetben 
szerette volna ellátni azt a feladatot, amit 2010 előtt két szervezet látott el, itt most 
létszámfejlesztésre kerül sor, tehát 650-ről 680-ra emelkedik munkavállalóinak 
száma. És ha jól vettem ki a számokból, ez nagyjában-egészében, járulékok nélkül 10 
millió forint/fő nagyságrendű többletköltséget jelent. A magam részéről, 
megmondom őszintén, az MTVA-nál nem tudok sajnos osztozni abban az örömben, 
illetve az egyensúlyi gazdálkodásnak abban az örömében, amit gazdasági igazgató úr 
elénk vázol, hiszen azért csak volt egy 100 fős létszámleépítés, és mégis többen 
dolgoznak az MTVA-nál. Na most, aki egy nagyon picit is járatos a politikában az 
tudja, hogy ez mit jelent. Ez a tisztogatás kategóriája. Tehát először van egy csoportos 
létszámleépítés, utána mégis még többen dolgoznak ugyanannál a szervezetnél.  

Amit ugyancsak hallottunk, hogy a frekvenciapályázatok alapján mintegy 18,9 
milliárd forint jön be bevételként. Ott viszont korábban, úgy gondolom, az helyes 
gyakorlat volt, amivel sajnos tavaly szakított az NMHH, hogy a 
frekvenciapályázatoknál részletezték a koncessziós és blokkpályázati frekvenciákon, 
az UMTS pályázatokon, egyéb frekvenciapályázatokon vagy éppen frekvenciadíjak 
címén mennyit szedett be a hatóság. Ez nyilvánvalóan azt az átláthatóságot csökkenti, 
amit mi azért kívánunk meg, mert mi magunk lennénk itt az előterjesztők. Mindig el 
szoktam mondani, hogy a bizottságunk természetesen ebben a tekintetben csak egy 
gazdatest, bármilyen furcsán, talán még rosszul is hangzik, de csak ennek a 
bizottságnak kell ezt beterjeszteni a parlament elé, még akkor is, ha önöknek formális 
igazságuk van, hogy ezt a parlament nagy valószínűséggel el fogja fogadni. De nekünk 
ezeket azért kell elmondani, mert mi az átláthatóság jegyében szeretnénk ezekről 
szavazni. 

Újra nő a tartalék, igaz, hogy most csak 3,1 milliárd forinttal, de ez a tavalyival 
együtt most már 9,1 milliárd forint. Ha figyelembe vesszük a 32 milliárdos 
költségvetést, akkor nagyjában-egészében ez a tartalék egyharmadát teszi ki az 
NMHH költségvetésének, annál természetesen valamivel kevesebb. Mire tartalékol az 
NMHH? Ezt minden évben megkérdezem, minden évben kapok rá egy olyan választ, 
amiből a következő évre nem lesz semmi sem, és ez a tartalék nőttön nő. Mindig 
találnak maguknak egy feladatot, amit később nem végeznek el, de legalább a pénzt 
sem költik el. Azért az igazságosság kedvéért ezt is el kell mondjuk. Mire tartalékol 
ekkora összeget az NMHH? Ebben az országban tudom, hogy nem szabad minden 
egyes költségvetési fejezetet összekeverni, de mégis, ha ekkora közpénzállomány áll 
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rendelkezésre úgy, hogy nincs megfelelő célhoz rendelve, akkor, úgy gondolom, az a 
legkevesebb, hogy egy ellenzéki képviselő ezt megkérdezi. 

Tehát ez a két tétel. Van egy 18,9 milliárdos tétel, és van egy 9,1 milliárdos 
tétel, amelyeknek az átláthatóságát legalábbis megkérdőjelezhetőnek tartjuk, hiszen 
nem látjuk, hogy az egyik hogyan folyik be, a másiknál nem látjuk, és sajnos van már 
abban gyakorlati tapasztalatunk, hogy jövőre sem fogjuk látni, önök bármilyen 
feladatot rendelnek mellé, hogy az megváltozott volna. Az átláthatóság tekintetében 
álláspontunk szerint nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján a 
bizottságnak ezt elő kellene terjeszteni. Már csak azért sem, mert az önöket felügyelő 
testületben egypárti kiválasztott, jelölt képviselők vannak, és nekünk is kell ahhoz a 
nevünket adni, ha a bizottság előterjeszti az önök költségvetését. 

Itt egyébként nem tudok amellett elmenni, ami a közmédia finanszírozásáról 
szólt, akár szóbeli előterjesztésben, akár az írásos anyagban. Ez a mérhetetlen 
nézettség. Ezt jól tessenek érteni, a nem mérhető nézettségi adatok mellett. Akár az 
országos vagy akár a világ sporteseményei valamennyire még életben tartják az egyik 
csatorna nézettségét, de mi lesz, ha egyszer ezek nem lesznek? Azt a kérdést is 
természetesen föl kell tenni, hogy ez miért kerül ennyibe. Azt is tudjuk, hogy ez 
nemcsak ennyibe kerül, ahhoz a közel 80, vagy 80 milliárd forintot meghaladó 
költségvetéshez még egy szerény, ámbár nem sértő 40 milliárd forintot még hozzá 
kell majd tenni ennek a kormánynak ahhoz, hogy rentábilisan tudjon működni a nem 
mérhető nézettségű tévéadó. Ezt akkor is mondom, ha pontosan tudom, hogy azzal az 
állítással szemben, amit önök mondanak, hogy a nézettség hozza majd a 
reklámbevételt. Egy normális államban ez így lenne, de ma Magyarországon ennek a 
kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Mindenki tudja azt, hogy hol kell ahhoz 
hirdetni, hogy a gazdaságban érvényesülni tudjon. Ehhez nem kell önöknek 
nézettséget bizonyítani. Őszintén dicséretes, hogy legalább tesznek erre kísérletet, 
hogy ezt bebizonyítsák, de mindenki tudja, hogy ez nem így van. 

Tehát igazából ez a kettő, úgy gondolom, eléggé nagy, a költségvetést kitevő 
tétel átláthatatlansága zavar bennünket. Egyben ezeket természetesen kérdésként is 
szeretném föltenni, ha ezt jobban ki tudnák nekünk fejteni, annak nagyon örülnék. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hegedűsné képviselő asszony is jelezte 

hozzászólási szándékát. Parancsoljon! 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Csak egyetlen 

mondattal szeretném kiegészíteni Szakács László képviselőtársamat, mert sajnos 
minden mondatával egyet kell értenem ebben az esetben. Tehát az átláthatóság és az 
ésszerű részletezettség elve nem egy opció. Az nemcsak az Áht-ban, tehát törvényi 
szinten, hanem alaptörvényi szinten előírt kötelezettség azok számára, akik 
közpénzekből gazdálkodnak, majdnem azt mondtam, garázdálkodnak. Azt gondolom, 
igenis elvárható lenne, bár tudjuk, hogy a kormánypártiak szavazatával biztosan a 
Ház elé fog kerül, de hogy addig, ameddig ez a törvény a Ház elé nem kerül, például a 
tartalékok felhalmozása tekintetében, illetve a frekvenciadíjak tekintetében pontos, 
táblázatszerű kimutatást kaphatnánk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony, parancsoljon! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Mindezeken túl, amit még hozzá szeretnék tenni, hogy az LMP szerint a 
legfelháborítóbb tétel az MTVA költségvetése, amelynek keretében több mint 77 
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milliárd forintot terveznek elkölteni a jövő évben. Azt gondolom, mindannyian 
megtapasztaljuk, hogy a médiarendszer súlyosan átpolitizált. Az erős politikai 
elkötelezettségen túl mégis az igazi baj a közszolgálati elkötelezettség alacsony 
mivolta. A teljes magyar közmédia az Orbán-kormány alatt ebbe az alapba került, ami 
azóta olyan közszolgálati műsorokat gyárt, amiket nem nagyon néznek a magyar 
adófizetők. Egyre több pénz van azt MTVA-nál, viszont egyre kevesebb a néző. Sajnos 
azt is tapasztaljuk, hogy az MTVA egyértelműen pártkifizetőhellyé vált, a 
pártpropaganda szajkózására a kabinet több hullámban milliárdokat költ, amiből 100 
milliókat a TV2 zsebelhetett be. Így épül fel a Fidesz médiabirodalma közpénzből. 
Habony Árpád nem hivatalos miniszterelnöki tanácsadó és Andy Vajna fél éve biztos 
offshore kaszinótulajdonos részére. 

Ezen túl még hozzá kell tenni, hogy az NGM bejelentette szeptember 21-én, 
hogy az idei költségvetés módosításában a kormány javasolja az MTVA 47,2 milliárd 
forintos adósságának konszolidálását is. Mi azt gondoljuk, hogy ez a magas összeg 
nem elfogadható. Az LMP egyébként már több alkalommal javaslatot tett az MTVA-
tól máshová történő átcsoportosításra. Köszönöm a figyelmet. 

Az előterjesztők válasza 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más hozzászólási szándékot nem látok, akkor az 
előterjesztőknek adom meg a szót, hogy válaszoljanak a bizottsági ülésen 
elhangzottakra. Parancsoljanak! 

 
BAROSS GYULA, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gazdasági 

igazgatóhelyettese: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az NMHH-val kapcsolatos 
két fő kérdéscsoportra válaszolva elmondhatom, hogy a frekvenciadíjak ilyetén 
előirányzati megfogalmazása a törvény adta lehetőségek keretein belül történik. 
Természetesen a költségvetés tervezésénél mindazok az al-előirányzatok vagy 
díjformák, díjfajták, amelyeket Szakács képviselő úr említett, rendelkezésünkre 
állnak, és amennyiben szükséges, a bizottság igényt tart rá, akkor képviselői 
tájékoztató formájában ezt meg tudjuk küldeni, ilyen bontásban, amit mondott, 
különböző koncessziós és egyéb blokkpályázati díjak felosztását. Nem gondoltuk, 
hogy ez ilyen módon a költségvetés tervezésénél problémaként jelentkezik, mert a 
zárszámadásnál ezek mind megjelennek. Erről be szoktunk számolni. A legutóbbi 
zárszámadásban, amit a tisztelt bizottság asztalára helyeztünk, pontosan benne van a 
2014-es évre vonatkozó tervekről és a teljesítésekről. Amennyiben a tervnél is 
igénylik, akkor ezt meg tudjuk küldeni. 

A tartalékokkal kapcsolatban azt gondolom, ahogy Szakács képviselő úr 
mondta, minden évben felvetődik, de mindig csak olyan tartalékokról lehet szó, ami 
arra az évre vonatkozó törvényben vagy költségvetésben van. Valamennyi évben ezt a 
parlament jóváhagyta, ezeknek a felhalmozását pedig tényleg igazából csak célszerűen 
fogja majd a hatóság viselni. Például a 2013. évben e-közműre elrakott pénz jelen 
pillanatban is egy fontos projekt fedezetét biztosítja, amely majd a hírközmű 
projektnek fogja részét képezni. 2014-ben pedig a digitális átállás 2-es módozata 
európai uniós szabvány betartása lesz, ezekre vonatkozóan is megtörtént az 
úgynevezett tartalékképzés. Igazából ezek elnöki rendelkezésbe foglaltak. A tartalék 
egy másik felhasználási módja, amit szintén a törvény rendez, a frekvenciadíjak fel 
nem használt része. Igazából a tartalékok éves tartalékok felhasználásáról mindig 
átláthatóan nyilatkozik a hatóság a zárszámadásban. Jelen pillanatban, a költségvetés 
tervezésénél is van olyan tárgyévi működési tartalék, amelyet felhasználni 2016 
folyamán egyéb jelentkező feladatokra lehet. 
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Azt gondolom, hogy a hatóság a tartalékgazdálkodással kapcsolatban az 
átláthatóság követelményét biztosítja. Ezek a pénzek, amennyiben lehetséges, és nem 
kell a működésre használni, akkor ezek lekötésre kerülnek, amivel az állami vagyon 
megőrzésének célját a hatóság teljesíti. Köszönöm szépen, ennyit kívántam 
elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács képviselő úr jelezte, hogy még egy 

mondatos kiegészítést szeretne elmondani. Parancsoljon! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Azért 

tartom nagyon fontosnak, hogy a frekvenciapályázati díjak legyenek részletezve, mert 
akkor nemcsak a zárszámadásban látnánk, hanem a tervben is, és ahhoz képest 
látnánk, hogy mi a tény. Ezt tavaly is elmondtuk, de tavaly sem sikerült. Ha az idén 
így tud lenni, akkor, úgy gondolom, a bizottság akkor tud majd döntési helyzetbe 
kerülni, ha kapunk egy ilyen tartalmú előterjesztést is. 

Amit a másik tekintetben elmondott, hogy van elnöki rendelet, illetve tavaly 
már egyszer hallottuk a digitális átállás költségeit mint egyfajta indokot a 
tartalékképzésre, most már hallottuk mellé az e-közművet is. Őszintén több már a 
tapasztalatom, mint amennyi illúzióm maradt, hogy ezekből mi lesz majd jövőre, 
hogy majd megint magyarázkodás lesz-e belőle vagy digitális átállás. Viszont, hadd 
kérdezzem meg, akkor miért nem ezt írják bele. Miért tartalék? Erre van egy ilyen és 
ilyen számú elnöki rendelet, ennek alapján ezt az összeget erre és erre kell fordítani. 
Akkor ez nekünk is rendelkezésünkre áll. Akkor rögtön átlátható, és az ember nem 
érzi magát ennyire kellemetlenül, hogy ilyen kérdéseket kell feltenni. Köszönöm a 
figyelmet. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőket kérdezem, kívánnak-e reagálni. 
(Jelzésre.) Nem. Köszönöm. 

Más hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a kérdést, hogy a bizottság 
ezzel a tartalommal, élve azzal a lehetőséggel, hogy a későbbiekben megkapjuk az 
igényelt költségvetési bontást, előterjesztőként benyújtja-e ezt az indítványt. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 8. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ez 5. 

A bizottság 8 igen szavazat és 5 ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy ezzel a 
tartalommal benyújtja az indítványt, és a továbbiakban előterjesztőként funkcionál. 
Szűcs alelnök úr jelezte, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén is vállalja, hogy a 
bizottság nevében előterjesztőként eljár. Amennyiben nincs kifogása a bizottságnak, 
akkor a továbbiakban előterjesztőként ő képviselné a javaslatot. Köszönöm szépen, 
ezt a napirendi pontot lezárom. További jó munkát kívánok önöknek. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvénynek, valamint a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a munkaügyi 
ellenőrzések hatékonyságának növeléséhez szükséges 
módosításáról szóló T/5877. számú törvényjavaslat   
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Szeretnék javaslatot tenni az előzetes döntésünkhöz képest a napirendi pontok 
sorrendjének megváltoztatására, tekintettel arra, hogy Szél Bernadett képviselő 
asszonynak a plenáris ülésen közfeladatait nemsokára gyakorolnia kell. Ha a 
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bizottságnak nincs kifogása ellene, most a 4. napirendi ponttal folytatnánk 
munkánkat. (Jelzésre.) Úgy látom, nincs. Képviselő asszony, parancsoljon! Mint 
előterjesztő, öné a szó. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr, és 
köszönöm az egész bizottság rugalmasságát. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy 
olyan törvényjavaslatot nyújtottam be a magyar parlamentnek, ami arról szól 
alapvetően, hogy a munkaügyi ellenőrzésre ebben az országban több pénzt tudjunk 
szánni. Igazából semmi mást nem kérek önöktől, mint pénzt a munkaügyi 
ellenőrzésre, több mint 1 milliárd forintot, először 400 milliót, utána 1 milliárd 
forintot. Erre hatalmas szükség van az alábbiak szerint. 

Az elmúlt években, úgy gondolom, nagyon sajnálatos változások történtek a 
munkavédelemben és a munkaügyi felügyeletet ellátó szervezetrendszerben. 
Megszűnt az országos hatóság és gyakorlatilag mára egy minisztériumi főosztály viseli 
magán az ezzel kapcsolatos összes terhet. Nyilván vannak ennek következményei, és 
azt látjuk, hogy csökkent a munkaügyi ellenőrök száma, és sajnálatos módon hét év 
alatt a felére esett vissza az ellenőrzés alá vont munkáltatók száma. Összességében 
olyan helyzet bontakozott ki itt, Magyarországon az elmúlt években, amelyekben egy 
szervezeti rendszerében megbolygatott, forráshiánnyal küszködő rendszernek kell az 
összes munkaügyi és munkavédelmi felügyeletet ellátni. 

Említettem, hogy ennek megvannak a következményei. Hadd mutassak be 
önöknek néhány ezzel kapcsolatos statisztikát. Azt látjuk, hogy anno, 2008-ban az 
akkor még létezett munkaügyi hatóság 36 ezer munkáltatót ellenőrzött, ez most a 
tavalyi évben csak 18 ezer volt. Ezzel párhuzamosan viszont nőtt azoknak a 
jogsértéseknek a száma, amit detektálni tudtak, és ez a megnövekedett terhelés 
mellett is olyan tendenciát rajzol fel, ami azt mutatja, hogy bőven lenne még mit 
találni. Tehát, ha még több munkáltatót tudtak volna ellenőrizni, akkor még nagyobb 
számosságú jogsértéseket tudtak volna találni. Azt látjuk, hogy megrogyott az egész 
rendszer a folyamatos átszervezések és a forráskivonások miatt. Azok a magyar 
emberek, akik viszont dolgoznak, egyre kitettebbek annak, hogy áldozatai lesznek 
különböző munkavédelmi és munkaügyi jogsértéseknek. 

Hadd mondjak önöknek néhány statisztikát a legfrissebbekből, a 
munkavédelmi ellenőrzések adatait most ismerhettük meg, és lesújtóak a számok. Ez 
év első hat hónapjában a munkáltatók 83,5 százalékánál találtak jogsértést, méghozzá 
munkavédelmi szabálytalanságot. Ez egy brutálisan magas szám. Azt látjuk, hogy 
amikor az egészséget nem veszélyeztető, úgymond biztonságos munkavégzésre 
vonatkozó szabályok betartását ellenőrizték, akkor 64,1 százaléknál volt 
rendellenesség. Ez nőtt a korábbiakhoz képest, ráadásul a munkavállalók 
szempontjából nézve azt látjuk, hogy azon munkavállalók száma egyharmaddal nőt, 
akik szabálytalanságot szenvedtek el a munkahelyükön. 

Az LMP úgy látja, hogy Magyarországot csak megfelelő jogokkal, erős jogokkal 
rendelkező és biztonságos munkakörülmények között dolgozó, jól megfizetett 
emberek tudnak építeni. Ha önök megszavazzák azt, hogy ez a törvényjavaslat a Ház 
elé kerülhessen, akkor biztosíthatom önöket, sokat tesznek azért, hogy a 
munkavédelmi és munkaügyi szabálytalanságok leküzdhetőek legyenek. Mi 
minimálisan ezt az 1,4 milliárd forintot szükségesnek látjuk elkölteni a rendszer 
megerősítésére idén és jövőre. Érdekes fintora a sorsnak, hogy az előbb a közmédiáról 
sok szó esett, mi pontosan tőlük vennénk el. Azt gondoljuk, ennek a pénznek sokkal 
jobb helye lenne a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrző rendszerben, mint egy 
valóban átpolitizált és viszonylag kevés nézővel büszkélkedő médiarendszerben. 
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Úgyhogy ezeket a pótlólagos forrásokat szeretném látni a magyar 
költségvetésben, ha önök is hasonlóképpen gondolkodnak, akkor legyenek szívesek, 
szavazzák meg a tárgysorozatba vételt, és folytassuk a munkát a plenáris ülésen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem a bizottság tagjait, ki 

kíván szólni az előterjesztéshez. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Képviselő 

Asszony! Arra lennék kíváncsi, hogy látott-e már ön élő vállalkozást. 
 
ELNÖK: Képviselő úrnak csak jelzem, hogy most öné a szó. Ha befejezte, akkor 

természetesen van lehetősége. (Jelzésre.) Ez volt a kérdése, rendben. Kíván-e még 
valaki kérdést intézni az előterjesztőhöz vagy hozzászólni a törvényjavaslathoz? 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor az előterjesztőnek adok szót. Képviselő 
asszony, parancsoljon! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), előterjesztő: Tisztelt Képviselőtársam! 

Láttam. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a választ. Ezt követően döntünk. Ki az, aki a 
bizottság tagjai közül támogatja a tárgysorozatba vételt. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! (Szavazás.) Öt. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. A bizottság 8 
ellenszavazattal, 5 támogatás mellett elvetette, hogy tárgysorozatba vegyük az 
indítványt. Köszönöm szépen képviselő asszonynak a megjelenést. További szép 
napot kívánok. 

Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. év C. törvény 
módosításáról szóló T/5325. számú törvényjavaslat   
(Tóbiás József, dr. Bárándy Gergely, dr. Harangozó Tamás, Lukács 
Zoltán, dr. Tóth Bertalan és Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Ezt követően a kiküldött és elfogadott napirendi pontok sorrendjében 
haladnánk. Így az eredetileg 2. napirendi pontnak javasolt, a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről döntünk, Tóbiás József, Bárándy Gergely és 
társai tettek javaslatot a költségvetés módosítására. Szakács képviselő úr jelezte, hogy 
az előterjesztő képviseletében ő van jelen. Képviselő úr, parancsoljon! Öné a szó. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP), az előterjesztő képviselője: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Ez a költségvetési módosítási javaslat arról szól, hogy 
figyelemmel a menekültválságra, illetve a menekültek hazánkba történő belépése 
tekintetében kialakult helyzet kapcsán mintegy 10 milliárd forinttal megerősítenénk 
azokat a szakszolgálatokat, illetve rendészeti szerveket, amelyek el kell hogy végezzék 
azokat a feladatokat, amelyek most nyilvánvalóan fokozottan jelentkeznek, illetve 
sokkal nagyobb arányban jelentkeztek, mint korábban. Itt a Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatalra és a rendőrségre, illetve a múlt kedd óta már a 
honvédségre is kell gondolni. 

A jegyzőkönyv kedvéért muszáj elmondani azt, hogy a Magyar Szocialista Párt 
nem most, szeptemberben ébredt fel, hiszen ez egy júniusi-júliusi javaslatunk. 
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Továbbra is azt tartjuk, hogy nem a kerítést, illetve a technikai határzárat kell 
megépíteni, engedjék meg, hogy ezt baranyai képviselőként annyiban megerősítsem, 
hogy amióta látjuk, hogy ezzel a kerítéssel sikerült lezárni a szerb határt, azóta 
csütörtöktől csütörtökig, nagyjában-egészében egy hét alatt mintegy 11 ezer ember 
özönlött oda, ahol nincs ilyen technikai határzár, illetve nincs ilyen kerítés, amit az 
önök kormánya fölépített a déli határon. Látszik, hogy ez nem megoldja, arrébb tolja 
a problémát. Én írtam azokat a beszámolókat, amelyek arról szólnak, hogy Röszkén 
most nem jönnek ezek az emberek, nem ott jönnek ezek az emberek, hanem 
Drávaszabolcsnál. Most pontosan ugyanannyi, mint amennyi korábban volt. Esetleg 
annyival kevesebb, mint amennyit továbbszállítottak Zágráb irányába. 

Mégis úgy gondoljuk, hogy ez nem fog menni anélkül, hogy megfelelő számú 
állománnyal ne rendelkezzenek ezek az intézmények, illetve rendészeti szervek és 
megfelelő eszközökkel ne lássuk el ezeket a szerveket. Egyébként az is mai hír, hogy a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal most fog fölállíttatni majd a beremendi 
határátkelőhelyen két konténerirodát. Azt is most mondom el képviselőtársaimnak, 
hogy azért eddig azt a 11 ezer embert, aki bejött az elmúlt héten, Szentgotthárdra 
kellett elvinni, ami jóval költségesebb, mint ott helyben ellátni ezeket a feladatokat. 
Úgy gondoltuk már júniusban és júliusban is, kár egyébként, hogy akkor a többség 
nem tartotta fontosnak, hogy akár egy bizottsági ülés, akár egy rendkívüli parlamenti 
ülés is legyen emiatt, hogy talán még mindig aktuális ez a kérdés, a feladat pedig 
aktuális lesz a jövőben is még nagyon-nagyon sokáig. 

Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy 10 milliárd forinttal ezeket a szerveket 
erősítse meg, segítse őket munkájuk ellátásában, segítsen munkavégzésük 
körülményeinek javításában. A Röszkén tapasztaltakhoz képest, úgy gondolom, van 
hová fejlődni. Szerencsénk van, azt tudjuk mondani, hogy a Baranyában 
tapasztaltakhoz képest már jóval kisebb kell hogy legyen ez az ugrás, hiszen kiválóan 
ellátják ott a határon szolgálatot teljesítő rendőreinket és honvédeinket. Úgy 
gondolom, arra a Magyar Országgyűlésnek áldoznia kell, hogy ők minél többen 
legyenek, minél jobban el tudják látni a munkájukat, és minél normálisabb 
körülmények között lássák el a munkájukat. Ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
támogassa ezt az előterjesztést, ne a pártpreferenciára gondoljanak, hanem a 
megoldandó feladatra és a határnál szolgálatot teljesítő rendvédelmi szervekre. 
Köszönöm a figyelmet. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e 
valaki szólni. Igen, parancsoljon, képviselő úr! 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy 

gondolom, a magyar kormány, amennyiben szükséges lesz, kezdeményezni fogja a 
költségvetés módosítását, hiszen mégis csak a kormány az, amely a feladatokat 
végezteti, végzi és látja azt, hogy mikor van szükség a költségvetés módosítására. 
Ezért nem tartom szükségesnek jelenleg ezt a módosítást támogatni. 

Szeretném elmondani, képviselő úr, hogy ön szerint ugyan a határzár nem 
szükséges, de értem az önök álláspontját, hiszen önök szerint még tavasszal csak egy 
kormánypárti balhé volt az egész, semmiféle veszélyt nem jelentett a beáramlás. Ez a 
10-11 ezer ember, aki naponta bejön, önöknek nem veszély, ez öröm, tudom én. 
Hiszen mindenhol tudják Európában, hogy baloldali szavazók a beáramló migránsok, 
ha egyszer befogadják őket. Nincs ezzel semmi gond. Azt gondolom, ha a határzár 
kiépül a horvát határon, és reményeim szerint napokon belül, akkor még arrébb 
fogjuk tolni. Azt pedig, gondolom, nem akarja a kormány, esetleg a kormánypártok 
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nyakába varrni, hogy egy európai uniós tagállam nem tartja be európai uniós 
kötelezettségeit, ez történetesen Horvátország, és nem regisztrálja a bevándorlókat 
magánál, hanem áttolja Magyarországra, és ebből adódóan nálunk kell ezeket 
regisztrálni. 

Tehát azt gondolom, hogy a bevándorlással kapcsolatosan mind a magyar 
kormány, mind azok a szervezetek, amelyek ebben részt vesznek, maximálisan 
elkövetnek mindent azért, hogy Magyarországon a magyar emberek biztonságát 
garantálják, és minél kevesebb terhet rójon ez a költségvetésre. Sajnálatos; hogy 
ennek idáig kellett jutni, szomorú, hogy az Európai Unió csődöt mondott ebben a 
kérdésben, és nem képes megoldani saját határai megvédését. Történetesen 
egyébként ezt Görögország környékén, illetve a Földközi-tengeren kellene megoldani. 
Azt gondolom, hogy amíg ők nem tudnak mit kezdeni ezzel az üggyel, addig 
Magyarország az egyetlen, amely legalább megpróbálja megvédeni polgárai 
biztonságát. Talán, ha olvas újságokat, akkor láthatja, hogy mi történik a migránsok 
által annyira vágyott Németországban, Finnországban és egyéb országokban, ahol a 
migránsok lassan fellázadnak és követelik a még jobb ellátást. Sajnálatos módon 
bűncselekményeket követnek el. Sőt, most már odáig jutottak, hogy nem jó nekik az, 
amit ott kapnak, hanem elindulnak visszafelé, Finnországból Svédország felé, onnan 
meg Németország felé, mert rájöttek, hogy mégsem úgy van, ahogy ők szeretnék. 

Azt gondolom, hogy ennek egyetlen módja van, ha megpróbáljuk megállítani 
őket. Nyilvánvaló, hogy Magyarország határainál, illetve Európa határainál kell 
először is megállítani őket, de miután az Európai Unió vezetése béna kacsa, amelyik 
annyit nem tud eldönteni, hogy legyen végre egy határzár ott, ezért muszáj 
Magyarország határainál megállítani őket. Annak örülök, hogy az önök álláspontja 
változott tavasz óta, és talán már a magyar emberek biztonságát is féltik, és nem a 
kormány propagandájának tartják a bevándorlást, miután látható, hogy ez nem 
kormánypropaganda. Hiszen 270 ezer ember lépett már be Magyarországra ez idáig, 
akiket regisztrálni tudtak, és sajnos napról napra nő ez. Úgyhogy a magam részéről 
nem támogatom az előterjesztést. Ha szükséges lesz a költségvetés módosítása, akkor 
a magyar kormány azt elő fogja terjeszteni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki 

szólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Engedjék meg, hogy én is hozzászóljak a 
vitához, mielőtt az előterjesztő képviselőjének megadnám a szót. 

Szeretném emlékeztetni kormánypárti képviselőinket, hogy egy nyári javaslat 
tárgysorozatba vételéről döntünk, az MSZP-nek korábban is az volt az álláspontja, 
hogy ezt a problémát érdemben kezelni kell, nem kapkodva, úgy, ahogy ezt a kormány 
tette, hanem az ehhez szükséges erőforrásokat időben rendelkezésre bocsátva, azokat 
a rendvédelmi szerveket megtámogatva, amelyek egyébként érdemben meg tudják 
oldani, hogy nagyszámú migráns lepje el Magyarországot illegális határbelépések 
keretében. Ezt szándékozik támogatni ez az indítvány, nem pedig az ellenkezőjét. 

A másik. Azt személy szerint rossz gyakorlatnak tartom, hogy a kormány 
mindig késve reagál a problémára. Először dönt egy kerítés felállításáról, elmondják a 
szakértők, hogy ezzel két probléma lesz, önmagában nem állítja meg a menekülteket, 
oda emberek is kellenek a határvédelemhez, másrészt felhívás lesz keringőre. 
Mindazok a menekültek, akik Görögországban és máshol fontolgatták az útra kelést, 
meg fognak indulni a kerítésépítés hírére Magyarország irányába, hogy addig 
jöhessenek, amíg ezt még tehetik az ő reményeik szerint. Pontosan ez következett be, 
a kerítés felépítése után sokkal több menekült érkezett az országba, mint egyébként a 
kerítés felépítése előtt. Azt is előre elmondták a szakemberek és az ellenzéki 
képviselők, hogy ha a szerb határon építünk egy ilyen kerítést, akkor a 
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menekültáradatot tovább fogja tolni az összes lehetséges irányba. Lehetséges irány 
Románia, Horvátország és Szlovénia. Most pontosan ez történik. Magyarország 
kormánya most fontolgatja, hogy további határainkat is lezárja ilyen kerítésekkel. 
Őszintén szólva egyszerűbb lenne, egyszerűbb lett volna hónapokkal ezelőtt, az összes 
titkosszolgálati jelentés birtokában, a problémát pontosan felmérve előzetes stratégiát 
gyártani ennek a problémának a kezelésére. 

Igen, mi azt is fontosnak tartjuk, hogy azokat, akik átlépik a határt illegálisan 
vagy legálisan, menekültként, európai normák szerint tudjuk regisztrálni, kezelni, és 
az ennek megfelelő folyamatban azokba a célországokba biztonságosan elszállítani, 
ahová menekülni igyekeznek. Hiszen túlnyomó többségüknek nem Magyarország a 
célországa. Összefoglalva tehát, ez a javaslat azt a célt szolgálja, hogy a rendvédelmi 
szervek állományát megerősítve a határvédelem hatékonyabb legyen, mint ahogy ezt 
a kerítéssel az elmúlt hónapokban sikerült megoldani. 

Amennyiben nincs más észrevétel, az előterjesztő képviseletében Szakács 
képviselő úrnak adom meg zárszóra a szót. Parancsoljon! 

Az előterjesztő válasza 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP), az előterjesztő képviselője: Köszönöm a szót, 
elnök úr. Nagyon nehéz leküzdenem a vágyat, hogy arra a pártpolitikai pamfletre, 
amit el tetszett mondani, képviselőtársam, minden mondatára válaszoljak. De 
pontosan azért, mert ezt egy sokkal fontosabb ügynek tartom annál, mint hogy most 
elmondjam azt, hogy baloldali szavazók lesznek-e a migránsok, és még jó pár ilyen 
dolgot, amit ön nyilván megkapott reggel a kommünikében, és most el kellett 
mondani. Jóval fontosabbnak tartanám azt kiemelni, hogy minden, amit ön 
elmondott, igaz is lehet, mi pontosan erre való felkészülésül kívánjuk azt, hogy a 
költségvetést módosítsuk már most, legalább ebben a bizottságban. Aztán majd 
meglátjuk, hogy amikor ez bekerül a kormány elé, a parlament elé, hogyan nyilatkozik 
erről a kormány. 

Nem gondolom, hogy a kormány ebben a tekintetben olyan mindenható, ami 
után nekünk kell menni. Nekünk magunknak is kell legyenek ötleteink. Mégis úgy 
gondolom, hogy ha kihámozom a pártpolitikai pamfletből azt, amit ön valójában el 
kívánt erről a problémáról mondani, ott köztünk nincs nézetkülönbség. Köztünk 
nincs nézetkülönbség. Én nem arról beszélek, hogy Görögországban mit kellene 
megállítani, azt nem tudjuk mi itt eldönteni. Nem arról beszélek, hogy hogyan került 
ez be a köztudatba, hogyan sikerült hiszterizálni, nem hiszterizálni a magyar 
lakosságot. Én semmi hasonlóról nem beszélek, ezekről ön beszél. Akikről én 
beszélek, a magyar rendőrök, a magyar honvédek, akik ott vannak lent a határnál, 
Röszkénél áldatlan állapotok között, ezt ők is elmondják, a híradásokból is látjuk. Hál’ 
istennek, Baranyában jobb állapotban vannak, és még azt is látjuk, hogy ez a 
probléma nem állt meg. 

Sőt, tovább megyek, mi ezt már júniusban láttuk. Ezt júniusban javasoltuk. És 
ha ebben nincsen köztünk semmilyenfajta véleménykülönbség, akkor nem értem, ha 
ön is felsorolja azokat a problémákat, amiket én, akkor nem értem, miért nem tudják 
ezt megszavazni. Arra kérem, módosítsa ezt az álláspontját, és még egyszer mondom, 
pártpreferenciától függetlenül szavazzák ezt meg. Hadd kerüljön be ez a szabály a 
parlament elé, és ott kelljen róla szavazni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Máris sor kerül a szavazásra. Kérem a képviselő 
hölgyeket és urakat, akik támogatják, most kézfelemeléssel szavazzanak! A 
tárgysorozatba vételről döntünk. (Szavazás.) Öt igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 
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Nyolc nem szavazattal a tárgysorozatba vételt elutasította a bizottság. Kérem továbbá, 
hogy bárki, aki észleli a plenáris ülés megkezdését, nekem mint levezető elnöknek 
jelezze, hogy a házszabályt be tudjuk tartani. De amíg lehetőségünk van, folytatjuk a 
bizottsági ülést. 

A közpénzből finanszírozott társadalmilag káros propaganda 
megtiltásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/5326. 
számú törvényjavaslat   
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Schiffer képviselő úr két indítványt is benyújtott. Ezek tárgysorozatba vételéről 
kell döntenünk. Először az eredetileg 3. napirendi pont következik a közpénzből 
finanszírozott társadalmilag káros propaganda megtiltásához szükséges 
törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat. Parancsoljon, képviselő úr, öné a szó 
mint előterjesztő. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP), előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Újólag szeretnék lehetőséget biztosítani a kormánypárti képviselőknek, hogy egyszer 
s mindenkorra megszüntessék annak gyanúját, hogy itt ők bármit kormányzati 
propagandáért csinálnak. Itt van a remek alkalom, hogy végre öntsünk tiszta vizet a 
pohárba, tiltsuk meg azt, hogy közpénzből, miniszterelnöki kasszából 
pártpropagandát lehessen folytatni. Ez bújtatott pártfinanszírozás, illetve egész 
egyszerűen törvényesített lopás, hogy itt reformok működnek, amit gagyi és egyéb 
idióta óriásplakátokon keresztül folytatnak. Ez volt az álláspontunk 2009-ben is, 
amikor a Bajnai-kormány 400 milliót költött kormányzati propagandára, és ez az 
álláspontunk most is, amikor ez az összeg már fölment már bőven 2 milliárd fölé, 
nemzeti konzultációval és egyéb ökörségekkel együtt. 

Az állampolgárokat nem kéne hülyének nézni, a kormányzati 
kommunikációra, a kormányzati propagandára kizárólag az állampolgárok jogainak 
megvédésére, illetve kötelezettségei gyakorlásának elősegítése céljából van lehetőség. 
Nemcsak a kormányzati kasszában tiltanánk ezt meg az államháztartási törvény 
módosításával, de a nem versengő köztulajdonban álló cégek számára is megtiltanánk 
a propagandát. Attól, hogy az MVM vagy a Paksi Atomerőmű Zrt. sok plakátot helyez 
el, nyilvánvalóan egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy eldöntsük, amikor a 
villanyt fölkapcsoljuk, tőlük rendelünk-e meg szolgáltatást vagy sem. Innentől kezdve 
a köztulajdonban álló, nem versengő cégek propagandája szintén pénzpocsékolás, 
törvényesített lopás, rablás. A parlamentnek pedig az a dolga, hogy a disznóságokat 
megelőzze, és ne törvényesítse a közpénzek lenyúlását. Ezért szeretném kérni, hogy 
vegyék tárgysorozatba, és innentől kezdve, mondom, a gyanú árnyéka sem vetődhet 
önökre, hogy bármit is kormányzati propagandacéllal kívánnak a politikai napirend 
élére tűzni. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, kíván-e valaki szólni. (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. Akkor zárszóra, gondolom, nem lesz szükség. Ki ért egyet 
a tárgysorozatba vétellel? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 
öt igen. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Nyolc nem szavazattal a bizottság a 
tárgysorozatba vételt elvetette. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C. törvénynek, valamint a Magyarország 2016. évi központi 
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költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a menekültügyi 
helyzet hatékonyabb kezeléséhez szükséges módosításáról szóló 
T/6139. számú törvényjavaslat   
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Ezt követően az eredetileg 5. napirendi pontként kiküldött indítványra térnénk 
rá. Szintén Schiffer képviselő úr az előterjesztő. A Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek, valamint a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvénynek a menekültügyi helyzet 
hatékonyabb kezeléséhez szükséges módosítását célozza az indítvány. Képviselő úr, 
öné a szó. Parancsoljon! 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP), előterjesztő: A migrációs krízis kezelése 
érdekében az intézkedési csomagunk lényeges eleme a kapacitásbővítés. Ez a 
rendőrség, a menekültügyi szervezetrendszer és a nemzetközi fejlesztési források 
bővítéséről szól. Ezeket a javaslatainkat egyébként már tavasszal, illetve a 2016-os 
költségvetés májusi tárgyalásakor megtettük. Jelzem, megtettük ezt abban az 
időszakban, amikor valóban nem volt még válság, de veszélyhelyzet volt. Önök akkor 
propagandával foglalkoztak. Mi kellő időben megtettük a javaslatunkat arra, hogy 
amennyiben a veszélyből valóság válik, akkor Magyarország hogyan tudja felkészülten 
fogadni ezt a migrációs nyomást. Nem voltak ebben partnerek, a 
propagandaszövegeken kívül semmilyen érdemi válaszra nem méltatták azokat az 
ellenzéki kezdeményezéseket, amelyek épp a BÁH-nak, a rendőrségnek, illetve a 
nemzetközi együttműködési fejlesztési forrásoknak a bővítéséről szóltak. 

Konkrétan mi a ’15-ös költségvetésben 5-5 milliárd forinttal tolnánk meg a 
rendőrség és a BÁH, 2,5 milliárddal a nemzetközi együttműködés forrásait, ’16-ra 
pedig 20-20 milliárddal bővítenénk a rendőrség és a menekültügyi szervezetrendszer 
kapacitásait, 10 milliárddal pedig a nemzetközi fejlesztési együttműködést. Az az 5, 
illetve 10 milliárd forint, amit a rendőrségnek adnánk, elegendő például a 
túlórapénzek kifizetésére is. Szeretnék még annyit hozzáfűzni, hogy ha 
miniszterelnök úr eljutott odáig, hogy valójában az okokkal kell foglalkoznunk, 
nagyon helyesen, akkor talán nehéz tükörbe nézni, hogy közben Magyarország 
szégyenletesen 26 millió forintot költ egy ilyen globális krízishelyzetben nemzetközi 
fejlesztési együttműködésre. Ha valóban az okokat akarjuk megszüntetni, és 
egyetértés van köztünk abban, hogy az elsődleges cél, hogy ezen a bolygón mindenki 
ott tudjon emberhez méltó életet élni, ahová születik, akkor Magyarország egyszerűen 
nincs abban a helyzetben, hogy szégyenletesen 26 millió forintot költsön nemzetközi 
fejlesztési együttműködésre. Lehet ezeket a javaslatokat lesöpörni az asztalról, de 
ezeknek a kríziseknek, ilyen migrációs nyomásnak folyamatosan ki leszünk téve. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelentkező.) 
Hozzászólási szándékot nem látok, akkor zárszóra sem lesz szükség. Ki az, aki 
egyetért a tárgysorozatba vétellel? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Négy. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Nyolc. A bizottság a 
tárgysorozatba vételt elutasította. 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
módosítása az Országos Környezeti Kármentesítési Alap 
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létrehozásáról szóló T/5227. számú törvényjavaslat   
(Szabó Timea (független) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 6. napirendi pontnál nem látok előterjesztőt, nem is szükséges egyébként. 
Akkor szavazunk. Ki az, akik egyetért Szabó Timea képviselő asszony indítványával, 
és tárgysorozatba kívánja venni? Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! 
(Szavazás.) Négy. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Nyolc. A bizottság a 
tárgysorozatba vételt elutasította. 

Az ülés berekesztése 

Az egyebek napirendi pontban nekem most nincs információm, amit meg kéne 
osztanom önökkel. Bárkinek van-e közérdekű bejelentenivalója, információja? (Nincs 
jelentkező.) Ilyet nem látok. Az egyebek napirendi pontot lezárva egyben a bizottsági 
ülést is bezárom. Köszönöm szépen a megjelenést. További szép napot kívánunk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 04 perc.) 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 
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