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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok! Megkezdenénk a mai bizottsági ülést.  

Először is szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: Hargitai János urat 
Szűcs Lajos alelnök úr fogja helyettesíteni, Boldog István urat László Tamás 
képviselő úr, és Vantara Gyulát pedig Kerényi János képviselő úr fogja helyettesíteni 
a mai bizottsági ülésen. 

A bizottsági ülés napirendjét, ahogy szoktuk, mindenki időben írásban 
megkapta. A napirendi javaslathoz érkezett egy módosítás a Fidesz-frakció részéről, 
ezért majd a napirendről való szavazáskor először a módosító indítványról fogunk 
szavazni.  

Előzetesen arról szeretném a bizottságot tájékoztatni, hogy kezdeményeztem 
egy együttes ülést a Gazdasági bizottsággal arra való tekintettel, amit Demeter 
Márta képviselő asszony a javaslatban megfogalmazott, és ha jól értem, erre választ 
se kaptunk. Írásban is természetesen, ahogyan kell, erre kértük a Gazdasági 
bizottság elnökét, igazából választ se kaptunk erre a felvetésünkre, hogy ezt az 
együttes ülést tartsuk meg még itt a parlamenti ülésszak kapcsán.  

A Fidesz-frakció részéről a módosító indítvány az 1. napirendi ponthoz 
érkezett. Bizottsági elnöki jogkörömből fakadóan 1. napirendi pontként szerettem 
volna ma is tárgyalni a tájékoztatót a letelepedési magyar államkötvényekről, a 
nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerzett befektetők, illetve 
családtagjaik számáról, a program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a 
letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi 
beruházásokról. Itt előterjesztőként a nemzetgazdasági minisztert, Varga Mihályt, 
Pintér Sándor belügyminisztert, Barcza György Jánost, az Államadósság Kezelő 
Központ vezérigazgatóját és Balogh László urat hívtam meg, aki az Államadósság 
Kezelő Központ Igazgatóságának az elnöke. Mindenkinek elment a meghívó, ahogy 
ez annak rendje és módja szerint szokott történni. Ahogy rendje és módja szerint 
szokott történni, választ sem kaptunk erre a felvetésünkre. 

Úgyhogy most a napirend elfogadása előtt először arról kell szavaznunk, hogy 
a Fidesz által beterjesztett módosító indítványt ki az, aki támogatja, amely, még 
egyszer hadd ismételjem meg, arról szól, hogy az 1. napirendi pontot hagyjuk el a 
mai bizottsági ülésről.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki… (Demeter Márta: Elnök úr! 
Előtte két mondatot…) Igen, persze, parancsoljon! 

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Meg voltam döbbenve ismét Szűcs Lajos alelnök úr levelén, amely szerint tekintettel 
arra, hogy a bizottság kormánypárti többsége nem fogja támogatni a letelepedési 
kötvényekkel kapcsolatos napirendet, ezért ők azt javasolják, hogy az érintetteket 
értesítse ki a bizottság a fent említett változásokról, tehát már szinte el is döntik 
előre, hogy mivel önök nem veszik napirendre, ezért el se jöjjenek az érintett szervek 
vezetői. Ezt a mai napig egyébként felháborítónak tartom, úgy gondolom, 
semmilyen jogkörük nincsen erre, és továbbra is szeretnék kérni egy indokolást, 
hogy miért menekülnek a kérdések elől, a Gazdasági bizottság is és önök a 
Költségvetési bizottságban is.  
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Éppen ezért kezdeményeztük azt minden ellenzéki képviselő aláírásával, az 
egyötödös követelmény teljesítésével, hogy a két bizottságnak 30 napon belül 
üléseznie kell ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Úgyhogy várom az indokolást 
továbbra is, alelnök úr, hogy miért menekülnek ennyire.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Bárkinek van-e észrevétele ezen kérdéskörhöz? 

(Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Kérem, hogy a 

házszabályi rendelkezésnek megfelelően a napirendi pontról, a napirendi pontok 
megtárgyalásáról vita nélkül határozzunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavaznánk akkor arról, hogy ki az, aki 

támogatja azt a Fidesz-előterjesztést, amely arról szól, hogy ez az 1. napirendi pont 
kerüljön ki a mai ülés napirendi pontjai közül. Kérem, most szavazzunk! 
(Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodás 
nélkül lekerült a mai napirendi pontok közül az 1. napirendi pontként jelölt pont. 

Akkor így most egy szavazást kérnék a megmaradt napirendi pontokról: a 
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésével kapcsolatos előterjesztés, a szociális 
tűzifaprogram költségvetési támogatásának megemelése érdekében, illetve az egyes 
törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami 
médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról szóló előterjesztés, 
illetőleg természetesen az egyebek napirendi pont.  

Kérdezném, hogy ki az, aki támogatja ezeket. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki 
nem? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodással 
a mai napirendi pontokat elfogadta a bizottság, így minden akadály elhárult az elől, 
hogy hozzákezdjünk ezeknek a napirendi pontoknak a tárgyalásához.  

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kibővítése 
érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény módosításáról szóló T/18780. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Az 1. napirendi pont a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének 
kibővítése érdekében a ’18. évi központi költségvetésről szóló ’17. évi törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez az MSZP-frakció részéről Bangóné Borbély 
Ildikó, Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes képviselők önálló indítványaként szerepel 
a napirendi pontok között.  

Határozathozatal 

Kérdezném, hogy ehhez a napirendi ponthoz van-e bárkinek 
hozzáfűznivalója. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincsen - előterjesztőt nem látok a 
teremben -, akkor szavazást kérnék róla. Ki az, aki támogatja ezt a napirendi 
pontot? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Hat nem. Ezzel 
elutasította a bizottság ezt a napirendi pontot. 
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A szociális tűzifaprogram költségvetési támogatásának 
megemelése érdekében Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról szóló 
T/19297. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő a szociális tűzifaprogram költségvetési támogatásának 
megemelése érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Ez Szabó Timea képviselő 
asszony önálló indítványa. Őt láttam a teremben - üdvözlöm képviselő asszonyt! 
Meg is adnám a szót. Parancsoljon! 

Szabó Timea (független) előterjesztése  

SZABÓ TIMEA (független) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Nem először nyújtom be ezt a törvényjavaslatot. Tudjuk azt, 
hogy egymillió ember van ma Magyarországon, aki még nem tudja rendesen 
felfűteni a lakását, vagy azért, mert nem gázzal fűt vagy pedig azért, mert a 
különböző hiteltartozásai miatt már kikapcsolták a gázt. Ezeknek az embereknek 
segítségre van szüksége. Ők vagy saját erőből oldják meg a tűzifa- vagy a 
brikettvásárlást, vagy pedig a szociális tűzifaprogramból remélnek valamiféle 
segítséget. 

Tudjuk azt, hogy évek óta hiába kérjük a kormányt, hogy emelje meg ennek a 
szociális tűzifaprogramnak a keretét. Az az egymilliárd forintos emelés, ami volt, 
egy pozitív lépésnek tekinthető, de korántsem elégségesnek. Mi azt gondoljuk, hogy 
legalább a duplájára lenne szükség ahhoz, hogy minden emberhez ténylegesen 
eljusson a segítség. Tudjuk azt, hogy eleve kevesebb mint a feléhez jut el azoknak a 
családoknak a tűzifaprogram, amelyek igényelték ezt. Ráadásul, ami el is jut 
hozzájuk, az körülbelül három hétre elegendő tűzifamennyiség összesen, és tudjuk, 
hogy a tél nem három hétig tart, látjuk, hogy hiába van február vége, most jön 
gyakorlatilag a leghidegebb időszaka a télnek.  

Azt kérem képviselőtársaimtól, hogy támogassák ezt a javaslatot, ez igazán 
potom összeg ahhoz képest, hogy hány embernek lehetne segíteni. Igaz, hogy már 
egy kicsit későn lett ez napirendre véve, nem a legjobb időben jut el, de még mindig 
segítséget tudna nyújtani azoknak a családoknak, amelyek igazán rászorulnak erre. 
Kérem ehhez a támogatásukat. Köszönöm.  

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezném, van-e bárkinek 
észrevétele, kérdése az előterjesztőhöz. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Abszolút 

támogatandó a javaslat, és ezúton én is kérném a kormánypárti képviselőket, hogy 
támogassák ezt. Hogyha töltenek időt a választókerületükben, akkor bizonyára 
találkoznak az emberekkel, akik elmondják, hogy nem elegendő számukra a tűzifa, 
ahogy képviselő asszony is kiemelte; nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy aki 
kapott egyáltalán tűzifát, nagyon friss fát kaptak, vizes fát kaptak. Ez egyébként 
életveszélyes is lehet, nincs olyan fűtőértéke sem. És tényleg egy olyan időszak előtt 
állunk a következő hetekben, ami nagyon próbára fogja tenni azokat a családokat, 
amelyek így is már borzasztó nehézségekkel küszködnek. 

Felhívnám arra is a figyelmüket, azzal, hogy a kötelező kéményellenőrzést 
eltörölték, azt gondolom, már eléggé veszélyes helyzetet sikerült előidéznie a 
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kormánynak nagyon sajnálatos módon. A mai napig egyébként küzdünk azért, hogy 
ebben lehessen változás, de ezért is még inkább nyomatékosan kérem önöket én is, 
hogy támogassák ezt a javaslatot, az LMP mindenféleképpen támogatja. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi a magunk részéről szintén támogatjuk az 

előterjesztést. Több hasonló javaslata volt az MSZP-frakciónak az elmúlt években.  
Szinte minden télen előkerül ez a probléma, soha nem oldja meg a 

kormányzó párt, tehát talán épp itt lenne az ideje, hogy ebben, ha másért nem, csak 
azért, mert választások vannak és hogy valami jót is tegyenek, cselekedjenek ebben 
a tekintetben. Tehát mi a magunk részéről szintén támogatjuk.  

Kérdezném, van-e más észrevétel. (Nem érkezik jelzés.) Esetleg az 
előterjesztő kíván-e reagálni bármit az elhangzottakra?  

 
SZABÓ TIMEA (független), előterjesztő: Én csak kíváncsi lennék, hogy a 

kormánypártok részéről van-e valami indok a támogatásra vagy az elutasításra. 
Köszönöm.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevételek? (Nem érkezik jelzés.) Ha 
nincsen, akkor egy szavazást kérnék róla. Ki az, aki támogatja ezt az előterjesztést? 
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Hat nemmel nem támogatják 
azt, hogy több tűzifához jussanak a szegény magyar emberek.  

Köszönöm szépen képviselő asszonynak az előterjesztését. (Szabó Timea: 
Köszönöm.) 

Egyes törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát 
megtiltó, valamint az állami médiaköltések nyilvánosságát 
megteremtő módosításáról szóló címmel benyújtott T/19748. 
számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Most megtárgyalnánk az utolsó előtti napirendi pontot, ez az egyes 
törvényeknek a közpénzből finanszírozott propagandát megtiltó, valamint az állami 
médiaköltések nyilvánosságát megteremtő módosításáról szóló címmel benyújtott 
törvényjavaslat. Ez Hadházy Ákos képviselő úr indítványa, amihez csatlakozott 
Demeter Márta képviselő asszony. Így előterjesztőként neki adom meg a szót. 
Parancsoljon! 

Demeter Márta (LMP) előterjesztése  

DEMETER MÁRTA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Látszik az elmúlt 
évek eseményeiből és - azt kell mondjam - botrányaiból, hogy egyrészt egy 
kampányfinanszírozási érdemi reformra lenne szükség, a másik nagyon fontos 
dolog, hogy konkrét tilalmat kell szabni a kormányzati és minden egyéb állami 
propagandával szemben, átláthatóvá és a piaci adatok alapján ellenőrizhetővé kell 
tenni az állami és az állami vállalati médiaköltéseket. Erről szól az LMP javaslata, 
amit immáron hetedik alkalommal nyújtott be a Ház elé, és a hetedik alkalom, hogy 
a kormánypárti többség leszavazza ezt. 

A korrupció elleni küzdelem is szükségessé teszi ezt a javaslatot, hiszen az 
állami hirdetések a sajtóhátország és a klientúraépítés mellett a közpénzek 
magánzsebbe juttatásában is nagyon komoly szerepet játszanak. Éppen ezért 
kiemelném még a javaslatunknak pár fontos elemét. Konkrétan közzé kellene tenni 
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a nézettségi és elérési adatokat, aminek fontos szerepe lenne abban, hogy milyen 
formában és ki kaphat állami hirdetést. Gyakorlati információt kellene ezekben 
megjeleníteni, olyat, amit a címzettek értelmezni tudnak és az ő életükre gyakorlati 
hatással bír. Tehát innentől kezdve az, hogy milyen elképesztő eredményeket 
sikerült elérnie egy kormányzatnak és itt sikerpropaganda folyjon, ami teljesen 
megfoghatatlan és semmilyen tényszerű adattal nem tudják egyszerűen 
alátámasztani, ezeket egy az egyben kiiktatná a javaslatunk a rendszerből. És 
természetesen minden egyes költési adatot minden fél részéről az utolsó forintig 
nyilvánosságra kellene hozni. Erre adna garanciákat a mi javaslatunk.  

Én azt gondolom, illúzióink nincsenek abban, hogy a kormánypárti 
képviselők fogják-e ezt támogatni, viszont másfél hónap múlva ebben is nagy 
változtatásokat fogunk eszközölni, és akkor természetesen már kormányzati 
pozícióból fogjuk megvalósítani ezeknek a költéseknek az átláthatóságát és a 
propaganda megakadályozását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még észrevétel ehhez? (Nem érkezik 

jelzés.) Ha nincs, akkor én a magam részéről annyit hozzáfűznék, az valóban 
elképesztő, hogy egy közszolgálati média 80-85 milliárd forintból effektíve nem 
hajlandó például választási vitákat sem szervezni a különböző pártok képviselői 
között. Illetőleg az is felháborító, hogy kormányzati propagandát számolatlanul 
használ a kormány és a Fidesz. Ezek nem társadalmi célú hirdetések, nem 
társadalmi célú kampányok, nem pártpolitikai kampányok, amit az adófizetők 
pénzéből fizettetnek meg. Tehát ez egy olyan előnyhöz juttatja a kormányzó 
pártokat, amely méltatlanná teszi egy választási rendszer működését, legalábbis 
ebben a tekintetben is egészen biztosan. Úgyhogy mi a magunk részéről minden 
olyan kezdeményezést támogatunk, ami ennek a nyilvánosságát, korlátozását és 
normális működését tenné lehetővé. Ez a javaslat ilyen, mi a magunk részéről éppen 
ezért támogatjuk ezt a kezdeményezést.  

Határozathozatal  

Kérdezném, hogy ki az, aki még támogatja rajtunk kívül ezt a 
kezdeményezést. Aki igen, kérem, szavazzon! (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. A fideszes képviselők nem kívánják 
támogatni az átláthatóságot, a jegyzőkönyv számára összefoglalva. Nagyon szépen 
köszönöm.  

Van-e az egyebekben bárkinek bármilyen észrevétele? (Jelzésre:) Igen, 
alelnök úr, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Vélhetően az utolsó 

ciklusbeli bizottsági ülésen szeretném megköszönni valamennyi, elsősorban 
kollégának, aki segített a bizottság munkájának lebonyolításában, és természetesen 
minden képviselő hölgynek és úrnak, aki az elmúlt négy évet a Költségvetési 
bizottság tagjaként végigdolgozta. Látható, hogy itt a végére a választási kampány 
begyűrűzött ide is. Ez a bizottság eddig is elsősorban szakmai jellegű vitákat 
folytatott le a költségvetéssel, a zárszámadással, illetve a ránk rótt feladatokkal 
kapcsolatban, remélem, hogy a következő Országgyűlésben létrejövő új bizottság is 
fogja ezt a töretlen elvet követni. Minden képviselőtársamnak sok sikert kívánok a 
következő időszakra, és remélem, találkozunk a következő parlament alakuló 
ülésén. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez azon ritka pillanatok egyike, amikor 
egyetértek teljes mértékben az alelnök úrral. Én magam is szerettem volna 
megköszönni a kollégák együttműködését itt a Költségvetési bizottság mellett, és 
minden olyan szakértőnek vagy egyáltalán segítőnek, aki bennünket támogatott. A 
képviselő uraknak, hölgyeknek pedig jó kampányolást kívánok! Én is bízom abban, 
hogy mindannyian találkozni fogunk, remélhetőleg más összetételben, és akkor még 
hatékonyabban és még több minden kérdés kerülhet talán ennek a bizottságnak is 
az asztalára. A fideszes képviselő uraknak is köszönöm szépen sokszor a vitát vagy 
néha az egyetértést és az empátiát is. 

Még egy olyan apró dolog van, amiről szeretném önöket tájékoztatni: a 
Költségvetési Tanács elnökét, dr. Kovács Árpád urat a köztársasági elnök úr újabb 
hat évre kinevezte, talán bizottságként gratulálhatunk neki ehhez a kinevezéséhez. 
Ezzel valóban lezártuk ezt a parlamenti ciklust.  

Az ülés berekesztése 

Arról szeretném a képviselőket tájékoztatni, hogy hacsak valami csoda nem 
történik, akkor több bizottsági ülést én sem tervezek összehívni, de persze az élet 
hozhat más helyzeteket. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a munkáját. 
További szép napot kívánok! A bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 52 perc) 

 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 


