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Dr. Hadházy Ákos (LMP) országgyűlési képviselő 
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Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottsági tagokat és a megjelenteket. Elkezdenénk a mai 
bizottsági ülésünket.  

Legelőször hadd jelentsem be a helyettesítéseket! Dr. Szűcs Lajos alelnök urat 
Hargitai János alelnök úr fogja helyettesíteni, Bodó Sándor képviselő urat László 
Tamás képviselő úr, Boldog Istvánt Witzmann Mihály képviselő úr, és Vantara Gyula 
képviselő urat pedig Kerényi János képviselő úr fogja helyettesíteni. A 
határozatképességet megállapítom. 

A napirendi pontokról kell most döntsünk. Az első az, hogy Demeter Márta 
képviselő asszony ismételten javasolja, hogy a bizottság tűzze napirendre a szokásos 
indítványát. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki ezzel egyetért. Kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Öt igen. Ki nem? (Szavazás.) Kilenc nem. 
Tartózkodás nélkül nem vettük napirendi pontként a mai bizottsági ülés napirendjére 
ezt a javaslatot.  

Most pedig akkor az eredetileg kiküldött napirendről kellene dönteni. Ki az, aki 
ezzel egyetért? Kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Öt nem. Köszönöm szépen, tartózkodás nélkül a napirendet 
elfogadtuk. 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló T/15381. 
számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   
(Döntés az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat 
benyújtásáról) 

Az 1. napirendi pont Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
T/15381. számú törvényjavaslat tárgyalásának, a házszabály 46. §-a szerinti 
eljárásának folytatása és annak lezárása, valamint az összegző jelentés és az összegző 
módosító javaslat benyújtásáról való döntés. 

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Itt is az előterjesztő jelenléte 
kötelező, ennek képviseletében Banai Péter Benő államtitkár urat hivatalosan is 
üdvözlöm, illetőleg Bálint Ágnes főosztályvezető-helyettes asszonyt és kollégáikat is.  

A bizottság a tegnapi ülésen döntött arról, hogy mely részletes vitát lezáró 
bizottsági módosító javaslatokat támogatja, és a bizottság megfogalmazta további 
saját módosítási szándékát is. Az ezeket tartalmazó összegző módosító javaslat 
tervezetét tegnap e-mailben megkapták, illetőleg a mai bizottsági ülés előtt 
kiosztottuk a képviselőknek.  

Úgynevezett koherenciás módosító javaslat nem érkezett, azonban tegnap 
tájékoztattuk írásban a bizottságot arról, hogy három ponton technikai pontosítás 
történt az összegző módosító javaslat tervezetében. A most kiosztott tervezet ezeket 
már tartalmazza. A házszabály 93. § (1) bekezdése alapján a tegnapi döntéseknek 
megfelelően főösszeges változások is szerepelnek már a tervezetben.  

Kérdezném az államtitkár urat, hogy ezzel kapcsolatban van-e bármilyen 
észrevétele. 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nincsen, valóban az összegző módosító 
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javaslat, mi is úgy látjuk, az eddig megtárgyalt indítványokat foglalja magában, 
nincsen az eddigiekhez képest érdemi módosulás. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy bárkinek 
bármilyen észrevétele van-e. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor a döntések 
következnek.  

Az első. A támogatott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat és 
a saját módosítási szándékot magában foglaló összegző módosító javaslat 
elfogadásáról és benyújtásáról kell először döntsünk. Kérdezném, hogy ki az, aki ezzel 
egyetért. Kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem ért 
egyet ezzel? (Szavazás.) Öt nem ellenében a bizottság támogatta. 

A második döntési pont a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok 
tárgyalásának befejezéséről szól. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.  

A harmadik döntés az összegző jelentés elfogadásáról és benyújtásáról szól. 
Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Kilenc igen és öt nem ellenében támogatta a bizottság. 

Még egy fontos pont lenne: a korábbi gyakorlatnak megfelelően szeretnék 
kérni a bizottságtól egy felhatalmazást arra, hogy amennyiben az ülést követően 
szükség lenne kizárólag jogtechnikai, nyelvhelyességi, számítási pontosításra, 
korrekcióra a benyújtás előtt, ezt az elnök az előterjesztő egyetértésével, a bizottság 
haladéktalan tájékoztatása mellett megtehesse. Ennek egyszerű technikai oka van: ne 
kelljen még egyszer bizottsági ülést összehívni. Ebben kérnék szavazást, hogy a 
bizottság számomra biztosítsa ezt a mozgásteret. Aki ezzel egyetért, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Nagyon szépen köszönöm a 
támogatást. 

Tájékoztatnám a bizottságot, hogy a bizottság az Országgyűlés T/15381/1232. 
számú döntése értelmében 2017. június 6-án 9 óráig nyújthatja be az összegző 
jelentést és az összegző módosító javaslatot.  

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat plenáris vitájához 
előadó állítása és a kisebbségi előadó kijelölése kötelező. Az előadóknak a valamennyi 
tárgyaló bizottságban megfogalmazott többségi és kisebbségi véleményt ismertetniük 
kell, összesen hatvan perc áll erre rendelkezésre, ebből 30 perc a kisebbségi vélemény 
ismertetésére rendelkezésre álló idő, ami természetesen, ahogy korábban is ezt már 
megszokhattuk, megosztható több kisebbségi előadó között. A többségi vélemény 
ismertetésére korábban Szűcs Lajos alelnök úr jelentkezett, a kisebbségit pedig, 
abban állapodtunk meg korábban, a frakciók között felosztjuk, ahogy ez korábban is 
gyakorlat volt.  

Erről szavazást kérnék a bizottságban. Aki ezzel egyetért, kérem, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. Ezzel ezt a napirendi 
pontot le is zárnám. 

Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát 
megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát 
megteremtő módosításáról szóló T/15482. számú törvényjavaslat  
(Dr. Hadházy Ákos (LMP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pont: az egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott, 
propagandát megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát megteremtő 
módosításáról szóló T/15482. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
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döntenünk. A törvényjavaslatot dr. Hadházy Ákos képviselő úr jegyzi önálló 
indítványként, az LMP részéről. 

Megnyitnám ezt a napirendi pontot, és elsőként a képviselő úrnak adnám meg 
a szót. Parancsoljon!  

 
DR. HADHÁZY ÁKOS (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Szerintem ez egy 

nagyon egyértelmű javaslat. Nyilván egy költségvetésnél akkor jár el jól a parlament 
meg akkor jár el jól a bizottság, ha olyan dolgokra költjük a pénzt, ami szükséges. Azt 
gondolom, állami vállalatnak saját magát reklámozni csak úgy egyáltalán nem 
szükséges, és aki azt teszi, az teljesen helytelenül jár el, majdnem hogy lopásnak 
lehetne mondani, különösen akkor, ha olyan újságokban hirdet, amelyiknek a 
valóságban hirdetésértéke nincsen, és ahhoz képest pedig rendkívül drágán hirdet.  

Ezt szeretné megakadályozni a javaslat, és azt mondanánk, hogy csak akkor 
hirdethessen állami tulajdonú vállalat, ha a jogai gyakorlásához, a kötelezettségei 
elvégzéséhez mindenképpen szükséges, illetve, ha konkrét szolgáltatás 
igénybevételére szeretné az embereket felhívni. Ez az elmúlt időszakban egyáltalán 
nem így volt, ezért kérem a támogatásukat a javaslathoz. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e bárkinek észrevétele az 
elhangzottakhoz? (Senki sem jelentkezik.) Akkor nekem lenne három észrevételem, 
három kiskapura szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét, hátha így még lehet 
pontosítani a javaslatot. 

Az egyik az, hogyha a feladatokat kiszervezik ezekből a cégekből például, 
mondjuk, társadalmi felelősségvállalás címén civil szervezeteknek vagy 
sportszervezeteknek, akkor könnyen kijátszható ez a szabályozás.  

A második az, hogy a szankció személytelen, azt mondja, hogy akkor semmissé 
válik a szerződés. Itt a mi megítélésünk szerint valamilyen egyéb más szankciónak 
kellene lennie, mert különben semmi mást nem kockáztat az az illető, aki egy ilyen 
cselekményt elkövet. Ha jól értettem meg, a cél az, hogy a törvénysértésért felelős 
vezető vállalja személyesen is a konzekvenciákat, tehát ezért érdemes lenne talán 
ebben egy picit még továbbmenni. 

Illetőleg a harmadik az, hogy megítélésünk szerint túlságosan hosszú időt vesz 
igénybe az átmeneti időszak, ha jól emlékszem, három hónap, és ezalatt nincsenek 
átmeneti szabályok. Tehát ha valaki ezalatt gyorsan megköti hat évre valakivel már a 
szerződést, akkor azt nem rendezi a javaslat, hogy annak mi kellene hogy legyen a 
sorsa. Ezt csak a jegyzőkönyv végett mondtam. 

Amúgy pedig akkor feltenném szavazásra. (Jelzésre:) Igen, parancsoljon, 
képviselő asszony! 

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

kiváló ez a javaslat, a magam részéről biztosan támogatni fogom, hiszen látjuk azt, 
hogy tízmilliárdok, akár százmilliárdok is elfolyhatnak azon az úton, ahogy most a 
kormány működik ilyen szempontból.  

Pontosan azért, mert rendívül fontos a téma, és fontos mind a sajtószabadság 
szempontjából, mind az átlátható állami működés szempontjából, mind pedig az 
adófizetők pénzének elköltése miatt, éppen ezért azt gondolom, a legjobb megoldás az 
lenne, ha a Ház elé tudna kerülni ez a javaslat. Amennyiben a bizottság ezt támogatja, 
akkor természetesen a plenáris ülésen is erről lehet vitát folytatni, és bizonyára olyan 
módosító javaslatokat is benyújtani, amelyek egyébként még tovább tudják fokozni az 
amúgy is már, azt gondolom, hatékony javaslatot. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Képviselő úr, van-e 

előterjesztőként bármire reakciója? (Dr. Hadházy Ákos jelzésére:) Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

Akkor szavaznánk. Ki az, aki támogatja a képviselő úr indítványát? (Szavazás.) 
Öt igen. Ki az, aki nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) Nem 
szavazat nem volt, kilenc tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba a bizottság ezt 
a javaslatot. Ezzel a napirendi pontot lezárnám, köszönöm a képviselő úrnak a 
jelenlétet.  

Egyebek 

A 3. napirendi pont az egyebek napirendi pont. A bizottságnak a 
T/15427. számú törvényjavaslat esetében meghozott döntéseinek megfelelően a 
főösszegek változását a házszabály 93. § (1) bekezdése alapján átvezettük, az erre 
vonatkozó írásos tájékoztatót kiosztottuk. Kérem, a bizottság döntésével hagyja jóvá 
az abban foglaltakat, és az előterjesztő is nyilatkozzon a támogatás kérdésében. Az 
előterjesztő Banai államtitkár úr. Parancsoljon, államtitkár úr! (Dr. Tilki Attila 
megérkezik az ülésre.)  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan az elnök úr mondta, a javaslat gyakorlatilag 
automatikusan átvezeti a 2017. évi költségvetésitörvény-javaslathoz beérkezett és 
megtárgyalt módosítások számszaki hatásait a költségvetési törvény 1. §-ában, vagyis 
a hiány változatlan marad, de a bevétel és a kiadás azonos összeggel változik. Tehát 
azt gondolom, ilyen szempontból egy technikai átvezetésről van szó, és az indítványt 
ilyen szempontból a kormány támogatja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Bárkinek kérdése, észrevétele van-

e? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincs, akkor feltenném szavazásra. Ki az, aki támogatja 
ezt az indítványt? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.) Öt nem ellenében és tartózkodás nélkül támogatták az indítványt. 

Egyetlenegy tájékoztatnivalóm van, miközben megköszönöm az államtitkár 
úrnak és kollégáinak a munkát. További jó munkát kívánok! Szép napot! Reményeim 
szerint a bizottság nem ül többet a mostani ülésszakban, úgyhogy legközelebb ősszel 
fogunk találkozni.  

Az ülés berekesztése 

Illő tisztelettel a bizottsági ülést berekesztem. Mindenkinek szép nyarat! 
Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 12 perc) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


