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Napirendi javaslat 

 

1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6636. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről 
szóló törvényjavaslat (T/6369. szám)  
(A Költségvetési bizottság önálló indítványa)  
(Állásfoglalás kialakítása a képviselői módosító javaslatokról)  
(Előterjesztőként) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), 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)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Dr. Szakács László (MSZP) Burány Sándornak (MSZP) 
 
 
Jelen volt 
 
 Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 

államtitkára 
 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves bizottsági tagok. Szeretettel 
köszöntök mindenkit, aki tagként, a kormány képviselőjeként, munkatársként vagy 
érdeklődőként megtisztelte jelenlétével bizottsági ülésünket. Ezzel a bizottsági ülést 
megnyitom. 

A napirend elfogadása 

Bejelentem, hogy dr. Szakács László képviselő urat jómagam fogom 
helyettesíteni, más helyettesítési megbízásról értesítés hozzám nem érkezett, de a 
bizottság így is határozatképes. Kérem a bizottság tagjait, ha egyetértenek az írásban 
előre kiküldött napirendi pontok megtárgyalásával, akkor ezt kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) A bizottság egyhangú döntéssel elfogadta napirendjét. 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról szóló, T/6636. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)   
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

Rátérünk az 1. napirendi pont tárgyalására, ez az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló, T/6636. számú 
törvényjavaslat részletes vitája. Mint ismert, vitához kapcsolódó bizottságként 
veszünk ebben a folyamatban részt. Az előterjesztő a nemzetgazdasági miniszter, és 
képviseletében jelen van Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár úr, Holló Anita 
főosztályvezető-helyettes asszony és Demeter Zsuzsanna osztályvezető asszony. 
Tisztelettel köszöntöm önöket is a bizottság ülésén. 

Itt most egy szokatlan mederben zajlik majd a vita, hiszen a részletes vita első 
szakaszában a törvényjavaslat egésze vonatkozásában kell lefolytatni a részletes vitát, 
vizsgálva szokás szerint azt is, hogy megfelel-e a házszabály megfelelő bekezdéseinek. 
A részletes vita második szakaszában pedig a módosító indítványokat bírálnánk el. 
Viszont kapcsolódó bizottságként nem lettünk megjelölve, így most a részletes vita 
második szakaszára nem fog sor kerülni, hacsak a képviselők közül valaki nem jelzi 
módosítási szándékát. Ennek hiányában a részletes vita első szakaszát bonyolítjuk le. 

Tisztelettel kérdezem, hogy a részletes vita első szakaszához van-e észrevétele 
vagy kérdése bárkinek a bizottság tagjai közül. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
Akkor gondolom, a kormány képviselőjének sem kell reagálnia, így a részletes vita 
első szakaszát és egyúttal ezt a vitát lezárom. De természetesen ezt döntéssel is meg 
kell erősíteni. A szokásoknak megfelelően három döntést hoznánk meg egyszerre, ha 
a bizottság tagjai nem kifogásolják ezt az eljárást. Egyrészt döntünk a részletes vita 
lezárásáról, másodszor döntünk a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról azzal, 
hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
való megfelelésről való döntés is. Harmadszor az elnök az előző két döntésnek 
megfelelően nyújtja be a jelentést az Országgyűlésnek. Miután vita nem volt, többségi 
és kisebbségi előadóról nem kell döntenünk. 

Határozathozatal 

Miután ellenérvet nem hozott fel senki, a három döntést egybevonva hozzuk 
meg. Aki az előterjesztett döntéssel ilyen formában egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 9. Aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Három nem 
szavazat mellett a bizottság az előbb megfogalmazott döntést hozta meg. Miután az 
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előbb jeleztem, hogy többségi és kisebbségi előadót nem kell állítanunk, hiszen vita 
nem volt, a napirendi pontot lezárom. Tisztelettel megköszönöm a kormány 
képviselőinek a részvételt, nagyon nem izzasztottuk meg most önöket. További szép 
napot és jó munkát kívánok. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. évi egységes 
költségvetéséről szóló, T/6369. számú törvényjavaslat   
(A Költségvetési bizottság önálló indítványa)   
(Állásfoglalás kialakítása a képviselői módosító javaslatokról)  
(Előterjesztőként) 

Mi pedig áttérünk a 2. napirendi pontra, a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 2016. évi egységes költségvetéséről szóló, T/6369. számú törvényjavaslathoz 
benyújtott módosító javaslatok megvitatására. Itt mi vagyunk az előterjesztők, mint 
ez ismert. A törvényjavaslathoz egyetlen módosító javaslat érkezett, Szabó Szabolcs 
független képviselő úr nyújtotta be T/6369/2. számon. A módosító javaslatot itt, a 
helyszínen kiosztottuk, ezért a képviselők számára ennek tartalma ismert. A lényege 
annyi, hogy a kiadási főösszeget képviselő úr 0 forintban kívánja megállapítani. 

Az előterjesztő képviselőjét nem látom. Kíván-e valaki hozzászólni? (Hegedűs 
Lorántné: Elnök úr, hadd kérdezzek valamit!) Hegedűs Lorántné, parancsoljon! 

Ügyrendi javaslat 

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): A vitában a kormány nem képviseltette 
magát, mondván, hogy nekik ehhez a dologhoz semmi közük, hiszen a mi 
bizottságunk az előterjesztő. Szűcs Lajos alelnök úr volt az, aki egyébként elmondta az 
ezzel kapcsolatos expozét, és megfogalmazódtak a vitában kérdések. Majd mindjárt 
mondok egy konkrét példát erre. Szűcs Lajos minden ilyen jellegű kérdést elutasított 
azzal, hogy nem illetékes arra, hogy válaszoljon. Senki nem vállalta ott, nem is 
vállalhatta azt, hogy rajta kívül ezekre a kérdésekre válaszoljon, hiszen az NMHH-nak 
nincs lehetősége arra, hogy ott hozzászóljon a vitához, a kormány meg, mondom, 
megspórolta magának ezt a kört. Viszont például az a kérdés is felmerült, többek 
között részemről is, hogy jelenleg is fut a 2014. évi C. törvény módosítása olyan 
értelemben, hogy egy további 47 milliárd forintos támogatást nyújt az NMHH-n 
keresztül a közmédiának a kormányzat, illetve az Országgyűlés többsége. Ez 
nyilvánvalóan hatással van az idei költségvetésre is, hát még a jövő évire! Már csak 
azért is, mert nyilván nem kell majd akkor ezen 47 milliárd forintos adósság kamatait 
fizetni, a tőketörlesztését, satöbbi. Ugyanakkor ez nem jelenik meg, vagy nem tudjuk, 
hogy megjelenik-e a jövő évi költségvetésben. Például erre a kérdésre sem kaptunk 
választ. 

Ennek alapján azt vitatom, hogy érdemes-e egyáltalán erről a jelenleg előttünk 
fekvő törvényjavaslatról bármilyen módon szavazni, vagy a Ház szavazhat-e róla, 
amikor tudjuk, hogy bizonyos értelemben már elavult maga az előterjesztés. Tehát a 
házszabálynak való megfelelés itt számomra kérdőjeles, illetve a tárgyalás 
körülményei olyanok, hogy mivel soha nem kapunk a kérdésünkre semmilyen választ, 
egyáltalán, mi mint előterjesztő bizottság ebben a kérdésben nem foglalhatnánk-e úgy 
állást, hogy a további tárgyalást megtagadjuk. Mert ez így értelmetlen, felesleges, és 
megmondom őszintén, a Ház méltóságát súlyosan csorbítja szerintem. 

Döntés az ügyrendi javaslatról 

ELNÖK: Képviselő asszony hozzászólását őszintén szólva ügyrendi 
javaslatként értelmezem. (Hegedűs Lorántné: Részben az, igen.) Jó. 
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Akkor először ezt az ügyrendi vitát folytatnánk le. Kíván-e valaki hozzászólni 
ahhoz az ügyrendi javaslathoz, hogy a bizottság, különböző méltatlan körülményekre 
való tekintettel, ne tárgyalja meg a továbbiakban ezt a javaslatot, ne vegyen részt a 
javaslat házszabály szerint rá osztott feladatainak elvégzésében? (Nincs jelentkező.) 
Nem. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért képviselő asszony 
javaslatával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Három. Ki nem ért vele 
egyet? (Szavazás.) Ez 9. A bizottság az ügyrendi javaslatot elvetette. 

Az ügyrendi javaslat elvetése után rátérünk a napirendi pont megvitatására 
érdemben. Annyit hadd jegyezzek meg, hogy a konstrukció, amiben eljárunk, 
alapvetően hibás. Más kérdés, hogy részint a házszabály, részint a mostani többségi 
szavazás eredményeképpen ezt az eljárást a bizottság annak rendje-módja szerint 
lefolytatja. Azért tartom hibásnak ezt az eljárást, mert a Költségvetési bizottság nincs 
abban a helyzetben, hogy azt a javaslatot, amit a nevére vesz, és a későbbiekben 
előterjesztőként továbbít az Országgyűléshez, érdemben megismerhesse, és 
érdemben elbírálhassa, hogy ez mennyiben helytálló. 

Tulajdonképpen a postás szerepét töltjük be, és azért adódik az a helyzet, hogy 
akik egyébként ezt a postás szerepet úgymond vállalva megszavazták a múltkori 
ülésünkön az előterjesztőként való benyújtást, ők sem kívánnak a javaslat részleteiről 
a parlament plenáris ülésén tárgyalni és ezzel szolidaritást vállalni. Ez egy nagyon 
furcsa helyzet, ugyanakkor az előírások csapdájában és a mostani ügyrendi döntés 
által megerősítve nincs más lehetőségünk, mint ezt az eljárást lefolytatni olyan 
körülmények között, amelyekbe a bizottságot belekényszerítették. 

No, tisztelettel kérdezem, hogy az indítvánnyal, amit Szabó Szabolcs független 
képviselőtársunk nyújtott be, ki ért egyet. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) Ez 2. Ki nem ért vele egyet? (Szavazás.) Ez 9. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság a módosító javaslatot többségi 
döntéssel elvetette. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy kijelölt bizottságként a Kulturális bizottság 
fog eljárni, a részletes vitát is ők folytatják le, és természetesen az előző döntésről a 
Kulturális bizottságot mint kijelölt bizottságot írásban tájékoztatni fogjuk. Ezzel ezt a 
napirendi pontot lezárom. Több módosító nem érkezett, nem kell többet 
megtárgyalnunk. 

Az ülés berekesztése 

Áttérnék a 3. napirendi pontra, az egyebekre. Tisztelettel kérdezem, hogy a 
bizottság tagjai közül kinek van közérdekű információja, bejelentése, észrevétele. 
(Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 

Akkor a 3. napirendi pontot is lezárom, a bizottság ülését pedig ennek 
megfelelően berekesztem. További jó munkát és szép napot kívánok mindenkinek. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc.) 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 


