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Napirendi javaslat 

 

1. A 2017. évi költségvetési törvénynek és a 2018. évi költségvetési törvénynek a 
gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében szükséges módosításáról, illetve 
megalapozásáról szóló határozati javaslat (H/14728. szám)  
(Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, 
valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/14733. szám)  
(Ikotity István és dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Mesterházy Attila (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság alelnöke  
 
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Demeter Márta (független)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Dr. Kerényi János (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)  

Vantara Gyula (Fidesz) Szabolcs Attilának (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Witzmann Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Hargitai János (KDNP) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz) 

 
 

 
 

A bizottság titkársága részéről 
 
Dr. Mátis Kornél, a bizottság szakmai tanácsadója   
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak 
Hozzászóló(k) 

 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviselő, előterjesztő  
Ikotity István (LMP) képviselő, előterjesztő 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok. Megkezdenénk a bizottság ülését. Először bejelenteném a 
helyettesítéseket. Hargitai Jánost Szűcs Lajos alelnök úr. Vantara Gyulát pedig 
Szabolcs Attila képviselő úr fogja helyettesíteni a mai bizottsági ülésen. 

Az ülés határozatképes. Üdvözlöm a képviselőtársakat. Arra kérném Demeter 
Márta képviselő asszonyt, ha gondolja, két mondatban indokolja az előterjesztését, 
utána szavazni fogunk róla. Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt 

kezdeményeztem, hogy az Államadósság Kezelő Központ vezetőjét hallgassa meg a 
Költségvetési bizottság. Hiszen tudjuk azt, hogy a letelepedési kötvények 
értékesítésében kulcsszerepet játszik az Államadósság Kezelő Központ, és mint olyan 
intézmény, amely elemzéseket, tervezést készít a költségvetéshez, és miután a 
letelepedési kötvény érdemben meghatározza a magyar költségvetés alakulását, 
hiszen óriási összegről beszélünk, ezért mindenféleképpen indokolt lenne az ő 
meghallgatása. Emiatt kértem, hogy vegye a bizottság napirendre ezt a pontot, és ez 
mielőbb történhessen meg. 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivataltól közérdekű adatigénylésben 
kértem azokat az adatokat, amelyek megmutatják, hogy melyik letelepedésikötvény-
értékesítésre szakosodott offshore cég hány kötvényt jegyzett le egészen pontosan, 
hány értékpapírt bocsátott ki, ez hány személyt érintett, és ugyanezeket az adatokat 
kértem az Államadósság Kezelő Központtól, amely 4 hónapja nem képes ezeket az 
adatokat kiadni. Egyébként úgy tudom, hogy a Magyar Nemzet pert is indított ezzel 
kapcsolatban. Azt gondolom, hogy emiatt is mindenféleképpen a Költségvetési 
bizottságra tartozik, hogy össze tudjuk vetni ezeket az adatokat, hiszen érdemben 
befolyásolja ez a magyar költségvetés alakulását. Kérem, hogy támogassák ennek a 
pontnak a napirendre vételét. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben még: Kerényi Jánost László Tamás úr 

fogja helyettesíteni a bizottság ülésén. Köszönöm a kiegészítést. 
Kérdezném, ki az, aki ezt a napirend-kiegészítést támogatja. Kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három támogatás. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Hat nem támogatja. Tartózkodás nem volt. Akkor ez a napirend-
kiegészítés elbukott. 

Most meg kell kérdezzem, hogy a kiküldött napirendi javaslattal ki ért egyet. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze!  (Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 
Három nem. Tartózkodás nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság a kiküldött 
napirendi javaslatot elfogadta, így a bizottsági ülést elkezdhetjük. 

A 2017. évi költségvetési törvénynek és a 2018. évi költségvetési 
törvénynek a gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében szükséges 
módosításáról, illetve megalapozásáról szóló, H/14728. számú 
határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 
Az 1. napirendi pont előterjesztője Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony. 

Megadnám a szót, hogy az előterjesztését indokolja. Parancsoljon! 
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Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP), előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. 
Üdvözlöm képviselőtársaimat. Két héttel ezelőtt voltunk itt, a bizottság ülésén, ahol 
fideszes képviselőtársaim levették napirendről ezt a kezdeményezésünket. Itt a 
gyermekszegénység felszámolásának folytatásaképpen adtuk be módosító 
javaslatunkat, ami arról szól, hogy az ingyenes étkezést a 14 év feletti középiskolás 
gyermekekre is terjesszük ki. Az elmúlt három évben több olyan lépés történt, ami 
súlyosan érintette a gyerekeket. Például a tankötelezettség 16 évre való leszállítása. 
Többször próbálkoztunk azzal, hogy ne csak a 8. osztály befejeztéig járjon az ingyenes 
étkezés a rászoruló gyerekeknek, hanem a középiskolás gyermekekre is terjesszük ki. 
A gyermek 18 év alatt is gyermek, nemcsak a 14 alatti. 

Többször beadtuk ezt a módosító javaslatunkat, nem sikerült keresztülvinnünk 
a bizottságokon. Most arra kérem a Költségvetési bizottságot, mivel látjuk a 
kommunikációban, hogy Magyarország jobban teljesít, a gazdaság működik, hogy 
néhány milliárd forintot tudunk erre elkülöníteni még az idei költségvetésben is, hogy 
már be tudjuk vezetni a középiskolás gyermekeknél is. Itt el kell mondanom, hogy az 
elmúlt években a tankötelezettség leszállításával 47 ezer gyermek tűnt el a 
rendszerből, sehol nincsenek nyilvántartva. Körülbelül 4-5 ezerre tehető azoknak a 16 
éves gyerekeknek a száma, akiket ma Magyarországon közmunkában foglalkoztatnak. 
Azt gondolom, ezek súlyos problémák, de a költségvetés áll olyan jól ma 
Magyarországon, hogy néhány milliárd forinttal még az idén meg tudnánk ezt a 
problémát oldani, hogy a 14 feletti gyerekeknek is biztosítsa a kormány az ingyenes 
étkezést. Erre kérem képviselőtársaimat, hogy ezt szavazzák meg, és minél hamarabb 
vezesse be a kormány ezt az intézkedést is. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm a szóbeli kiegészítést. Kérdezném, hogy van-e hozzászólás, 
kérdés. (Schmuck Erzsébet jelentkezik.) Parancsoljon! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

kérdésem van, hanem egy rövid hozzászólásom. Elég gyakran hallottuk az elmúlt 
időszakban Varga miniszter úrtól is, hogy a költségvetés jól áll. Tudjuk azt, hogy a 
múlt év végén is a költségvetés jól zárta az évet, hiszen akkor 50 milliárd forintot 
könnyedén sportlétesítmények fejlesztésére ítélt meg a kormány. Ráadásul, ha járjuk 
az országot, akkor azt látjuk mindenhol, hogy a plakátokon a kormány azt harsogja, 
hogy a gazdaság erősödik, jól teljesít. Ebből az következik, hogy van pénz. Azt is 
tudjuk, hogy a vizes vb sokszorosa lett, amennyivel indult. Maximum 30 milliárddal, 
most meg már 100 milliárd fölött vagyunk. Azt gondoljuk, hogy ez a néhány milliárd 
ezeknek a gyerekeknek óriási segítség lenne, és megkönnyítené a családoknak azt, 
hogy a gyerekek valóban tanulhassanak, és a hátrányos helyzetű gyerekek ne 
zárkózódjanak be vidékre, legyen lehetőségük kitörni abból a szegénységi helyzetből. 
Mi is már ebben az évben támogatjuk, hogy lehetőség, teremtse meg a kormány azt a 
lehetőséget jogilag és egyéb módon, hogy azok a középiskolás gyermekek, akik 
hátrányos helyzetben vannak, ingyenes ebédben részesülhessenek. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Van-e bármely más, észrevétel, 
kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Akkor feltenném a kérdést, ki az, aki támogatja képviselő asszony határozati 
javaslatát. (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc, 
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mert közben érkezett még egy helyettesítés, Tilki Attilát Witzmann Mihály képviselő 
úr helyettesíti. Akkor ez a javaslat nem került tárgysorozatba vételre. Képviselő 
asszony, köszönöm szépen a megjelenést. Köszönöm, ezzel lezártuk az 1. napirendi 
pontot. 

Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát 
megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát 
megteremtő módosításáról szóló, T/14733. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 2. napirendi pont, ahol az előterjesztő Ikotity István képviselő úr. 
Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó. 

Az előterjesztő szóbeli kiegészítése 

IKOTITY ISTVÁN (LMP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A jelen módosító javaslattal az a célunk, hogy a szürke állami 
médiafinanszírozás végre megszűnjön, és az állami cégek csak szigorú feltételek 
mellett és teljes átláthatóság biztosítása esetén hirdethessenek újságban, televízióban, 
online felületeken. Legyen ellenőrizhető az, hogy ezek a hirdetések valóban 
közcélokat szolgálnak, nem pedig bújtatott propagandaeszközök. Azt állítom, tisztelt 
képviselőtársaim, hogy jelen pillanatban az állami költések, ez a szürke terület nem 
csupán a magyarországi média függetlenségének egy bedarálása. Azt állítom, hogy 
mindemellett még a közpénzek magánzsebekbe vándorlásának is eszközei. Hiszen 
nagyon jól látható az, hogy bizony nagyon sok olyan cég nyer folyamatosan 
támogatást, amelyek egyértelműen párthátországhoz kötődnek. 

Ha ezt nem így gondolják tisztelt fideszes képviselőtársaim, akkor ennek 
nagyon egyszerű módja van, hogy elfogadják ezt a javaslatot. Hiszen ennek a 
javaslatnak az elfogadásával teljesen nyilvánvalóvá válik az, hogy átlátható lesz és 
tulajdonképpen minden olyan feltételnek megfelel majd, ami egyébként elfogadott 
egy jogállamban. Kérem, támogassák ezt a javaslatot. 

Észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a szóbeli kiegészítést. Van-e észrevétel, 
kérdés? (Schmuck Erzsébet jelentkezik.) Igen, parancsoljon! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Elnézést, tényleg csak 2-3 

mondat. Én is arra kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy támogassák ezt a javaslatot. 
Ennek a javaslatnak az elfogadására nagyon nagy szükség lenne. Felháborító, amit 
egyébként elég gyakran megtapasztalunk, amikor járjuk az országot. A legkisebb 
faluban is, nem tudom, hány plakát kirakva, hogy a gazdaság teljesítménye szárnyal. 
Nem ilyeneken kellene látni, hogy a gazdaság erősödik. Azon kellene látni a gazdaság 
erősödését, hogy azoknak a gyermekeknek, akikre önök egy szót nem szóltak, hogy 
miért nem, és leszavazták, kellene lehetőséget biztosítani vagy más szegény 
embereknek. Tehát kérem, támogassák ezt a törvényjavaslatot. Erre nagyon nagy 
szükség van. Az, ami folyik a plakátkampánnyal, egyszerűen felháborító, mind az 
állam, a kormány oldaláról, mind pedig, amit megtapasztaltunk néhány nagy állami 
vállalat esetében is. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Szabolcs Attila jelentkezik.) Képviselő Úr!  
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SZABOLCS ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon érdekes 
dolog, hogy az LMP képviselője most kampányol az előterjesztés mellett, ugyanakkor 
a napirendet sem szavazta meg. Tehát ebből az látszik, hogy az ellenzék, akár az 
előzőt, akár ezt a napirendet nem vette komolyan, hanem csak brahiból nyújtotta be. 
Köszönöm. (Schmuck Erzsébet jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Igen. Parancsoljon! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Bocsánat, erre muszáj 

reagálni. Azért nem szavaztuk meg, mert Demeter Márta javaslatát önök egyszerűen 
nem voltak hajlandók napirendre venni, holott a Költségvetési bizottságra tartozna ez 
a kérdés. Ennek ez az egyetlen oka volt, nem az, hogy a mostani napirendeket nem 
tartottuk fontosnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Ettől 

függetlenül tény, hogy önök nem fogadták el az ülés napirendjét. Ha nem politikai 
síkra tereljük a Költségvetési bizottság munkáját, hanem megpróbálunk szakmai 
érveket mondani, akkor azzal kapcsolatban mindig az a megbélyegzés szokott 
bennünket érni, hogy megpróbálunk pikírten hozzáállni ehhez a kérdéshez. Kedves 
képviselő úr, jelen pillanatban van egy élő és működő törvény, a 2009. évi CXXII. 
törvény, ami az úgynevezett takarékos törvény nevet viseli. Ennek a 2. § (3) bekezdése 
szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok jelenleg is kötelesek közzé tenni a 
pénzeszközök felhasználásával összefüggő, az egyszerű közbeszerzési eljárási 
értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű egyes szerződések lényeges adatait. Jelen 
pillanatban is minden ezzel kapcsolatos adat nyilvános, és rendelkezésre áll. 

Azonban az önök törvényjavaslata ennél tovább megy, és nagyon jó, hogy itt 
vannak a média jeles képviselői is, mert a szerződésekben, amit velük kötnek, 
bármilyen médiával kapcsolatban, ha talál olyan kitételt bárhol, hogy a szerződéshez 
olvasottsági, nézettségi vagy elérési adatokat kell beletenni, akkor én ezt meg fogom 
önnek köszönni. Mert jelen pillanatban nincsenek ilyen adatok, senki nem tud ilyen 
adatot mondani előre egy szerződéssel kapcsolatban. 

Ráadásul azt gondoljuk, hogy erre nem is lehet őket kötelezni. Éppen ezért, 
szakmai érvek alapján úgy gondoljuk, hogy ennek a törvényjavaslatnak jelen 
pillanatban nincs itt az ideje és helye. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Márta! 
 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, rendkívül 

időszerű az LMP-nek ez a törvényjavaslata, hiszen látjuk azt, hogy míg például a 
kormányzat a civil szervezeteket meg akarja bélyegezni, és az ő átláthatóságukat 
firtatja, bár egyébként teljesen átlátható a gazdálkodásuk, addig a kormányzati 
propaganda, illetve a magyar adófizetők pénzének, a közpénznek az elköltése 
Magyarországon egyáltalán nem átlátható. Úgyhogy mindenféleképpen támogatandó 
ez a törvényjavaslat, amit most az LMP benyújtott, és a bizottság előtt van. 

Szűcs Lajos alelnök úr beszélt a megbélyegzésről. Ez az önök gyakorlata, hogy 
valakiket megbélyegezzenek, és itt áldozatként tüntette föl önmagukat, hogy esetleg 
önöket bélyegeznék meg. Ez, azt gondolom, egészen vicces a jelen körülmények 
között. Ha igaz lenne az, hogy akkor minden egyes adatnak nyilvánosnak kell lennie 
ezekkel a költésekkel kapcsolatban, akkor miért nem nyilvánosak, alelnök úr? Akkor 
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önök nem tartják be a törvényeket? Erről van szó? Azt gondolom, semmilyen erkölcsi 
alapja nincs a Fidesz—KDNP-nek arra, hogy egy ilyen javaslatot, ami ténylegesen 
láthatóságot biztosítana a magyar adófizetők pénzével kapcsolatban, ne vegyenek 
napirendre és bármilyen jelzőkkel illessék. 

Továbbá azt javasolnám a kormányzatnak, hogy míg a civil szervezetektől 
elvárják, hogy majd minden kiadványukon tüntessék föl, hogy külföldi pénzből 
finanszírozódtak, ezt tegye meg a kormányzat is a kormányzati plakátokon, illetve 
minden plakáton tüntessék föl azt, hogy Fidesz, propaganda, emberek, a ti pénzeteket 
verjük el erre. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? Képviselő úrnak adok szót 

reagálásra. Parancsoljon! 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm szépen. Aki számára nem teljesen 

nyilvánvaló, hogy a jelenlegi állami propagandaköltések kormányeszközöket 
szolgálnak, az az ember vagy teljesen vak, vagy valami más akadályozza a látását. 

Tisztelt Alelnök Úr! Jól értem? Ön egy olyan törvény mögé bújik, ami a Bajnai-
kormány alatt született? Egy olyan törvénnyel védekezik, jónak tartja azt a törvényt? 
Azt gondolja, hogy az önök sokat kritizált elődeik alatt született, megfelel azoknak a 
szigorú kritériumoknak, amiket önök fölállítanak? 

Tisztelt Alelnök Úr. Tisztelt Képviselő Úr! Nagyon szégyellném magam az önök 
helyében, hogy egy ilyen mögé bújnak be, és nem szeretnék sokkal tisztábbá, 
átláthatóbbá tenni a magyar közéletet, a magyar állami költéseket. 

 
ELNÖK: Igen. Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztázzunk valamit, 

képviselő úr! Ennek az országnak a törvényeit nem egy ciklus alatt hozzák meg. 
Nagyon sok olyan törvény van, amelyik meghozatalának időpontja nem egy adott 
ciklushoz köthető. Ha minden egyes törvényjavaslattal és elfogadott törvénnyel 
kapcsolatban ilyenfajta kritikai észrevételt tennénk, akkor az tényleg nem a 
jogállamiságot, hanem valami mást jelentene, kedves képviselő úr. 

Egyébként pedig hány olyan törvényt mondjunk, amelyik jelen pillanatban is 
hatályban van, és nem ennek a ciklusnak a terméke? Közel 1500 azoknak a 
törvényeknek a száma, amelyek ma Magyarországon az életviszonyokat szabályozzák. 
Ha egy ilyen mondatot mond, akkor ön valószínűleg tényleg nem szakmai alapon, 
hanem csak politikai alapon van itt. És ha ez így van, akkor ez önt minősíti. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, van-e más reakció? 
 
IKOTITY ISTVÁN (LMP), előterjesztő: Igen, természetesen reagálni szeretnék. 

Tisztelt Alelnök Úr! Azzal teljesen egyértelműen egyetértek, hogy egy jogállamban 
nem egy ciklus alatt hozzák a törvényeket, és minden törvény, amit a korábbi 
ciklusokban hoztak, az rossz lenne. Nem erről van szó természetesen. Arról van szó, 
hogy önök egy olyan kormányzatnak az átláthatóságra vonatkozó törvényére 
hivatkoznak, amit önök nagyon sok szempontból kritika alá vetnek. Ezek szerint 
minden olyan törvényt módosítanak, ami önöknek nem tetszik, amit meg kell 
haladni. Ezek szerint az átláthatóság tekintetében teljesen megfelel önöknek az a 
zavarosban halászás, ami 2009-ben volt. Ez az önök állítása is, vagy pedig mi okuk 
van arra, hogy ezen ne változtassanak, ne szigorítsák ezt? 
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ELNÖK: Alelnök úr? (Dr. Szűcs Lajos jelzi, hogy nem kíván válaszolni.) 
Köszönöm szépen az észrevételeket, a kommenteket. 

Határozathozatal 

Most nincs más hátra, mint a szavazás. Kérdezném, ki támogatja a képviselő úr 
előterjesztését. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. Tartózkodás nem volt, így nem került 
tárgysorozatba vételre az előterjesztés. Nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak is a 
jelenlétet. 

Ezzel a tartalmi napirendi pontok tárgyalása véget ért. 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pontban egy bejelentenivalóm lenne. Such György 
főigazgató úrral egyeztetve, az ő kérésükre a következő bizottsági ülés tervezett 
időpontja május 2-a, 9 óra lesz, ahol tájékoztató hangzik el az irodaházak 
rekonstrukciójáról. Az ehhez kötődő írásbeli anyagot, tájékoztatót a bizottság tagjai 
már megkapták. Ez lesz az egyik tárgya egészen biztosan a május 2-ai bizottsági 
ülésnek. Volt több időpont-javaslat, de a Háznak ez az időpont volt a legmegfelelőbb, 
gondoltam, akkor vagyunk annyira udvariasak, hogy ehhez igazítjuk a bizottsági ülés 
időpontját is. 

Az ülés berekesztése 

Van-e bármi más bejelentenivaló, észrevétel, kommentár? (Nincs jelentkező.) 
Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a jelenlétet, szép napot kívánok. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc.) 

 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit 
 


