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Napirendi javaslat  

 

1.  A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/4900. szám)   
(Részletes vita)  
(Kivételes eljárás keretében)   
(Megjegyzés: Az elfogadott kivételességi javaslat száma: T/4900/1.)  

2. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/4818. szám)   
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi rendelkezésektől való 
eltérés alapján.)   
(Házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel)   
(Megjegyzés: Az elfogadott határozati házszabálytól való eltérésre irányuló 
javaslat száma: T/4818/2.)  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Dr. Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Balla György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Gyüre Csaba (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Ágh Péter (Fidesz)  
B. Nagy László (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP)  
Apáti István (Jobbik)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Horváth László (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Bóna Zoltán (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Galambos Dénes (Fidesz) Kucsák Lászlónak (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)   
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) dr. Rubovszky Györgynek (KDNP) 
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Legény Zsoltnak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
Babos Tímea  
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Meghívottak 
 

 
Orbán Gábor államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Nagy István államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 20 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó napot kívánok! Köszöntöm a képviselőtársaimat. A bizottsági ülést megnyitom. 
Ismertetem a helyettesítési rendet: Hadházy Sándor képviselőtársunk Jakab István 
alelnök urat, Vejkey Imre Nyitrai Zsoltot, dr. Rubovszky György dr. Tapolczai 
Gergelyt, dr. Vas Imre dr. Pesti Imrét, dr. Szűcs Lajos dr. Selmeczi Gabriellát, B. Nagy 
László Bóna Zoltánt helyettesíti. A helyettesítési rendre tekintettel megállapítom, 
hogy a bizottság határozatképes. 

Most a kiosztott napirendi javaslat elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, 
hogy ki az, aki a napirendet támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság az előterjesztett napirendi javaslatot 24 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett elfogadta. 

A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/4900. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita kivételes eljárás keretében)  

Ennek megfelelően most rátérünk az 1. napirendi pontra. Az 1. napirendi pont 
a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/4900. számú 
törvényjavaslat. Kivételes eljárás keretében tárgyalja a bizottság. Ennek megfelelően a 
képviselői módosító javaslatokról kell döntenünk. Az előterjesztő az ülésen ismerteti 
ezzel kapcsolatos álláspontját.  

Megadom a szót a kormány képviseletében Orbán államtitkár úrnak, akit 
köszöntök. Parancsoljon! 

Orbán Gábor hozzászólása 

ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Jó napot kívánok én is mindenkinek! Köszöntöm a tisztelt bizottságot. 
A reklámadóval kapcsolatos előzmények, illetve körülmények jól ismertek, ezért 
dióhéjban mindössze annyit szeretnék mondani, hogy a kormány továbbra is az 
adórendszer szerves részének tekinti a reklámadót, ugyanakkor az Európai Bizottság 
két szervezeti egysége is vizsgálja a reklámadóról szóló törvényünket, ezért úgy 
gondoltuk, hogy mivel ezek a vizsgálatok tehertételt jelentenek az adózók számára, 
szükséges volt a kormány elé terjeszteni ennek a kérdésnek a rendezését. Amit önök 
előtt látnak, az ennek az eredménye. Kérném a tisztelt képviselők támogatását az 
indítványhoz.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Még annyit szeretnék kérni államtitkár úrtól, hogy mivel 

Schiffer András képviselő úrnak van egy benyújtott módosító javaslata, kérném 
szépen államtitkár urat, hogy erről a kormányzati vagy, ha csak az van, akkor 
tárcaálláspontot ismertetni szíveskedjék. 

 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A módosító 

javaslatról a kormánynak nem volt lehetősége beszélni, sem a közigazgatási 
államtitkári értekezletnek. A tárca álláspontját szeretném itt ismertetni. Ez röviden 
az, hogy ennek a módosító indítványnak nincsen olyan értelemben haszna a törvény 
szempontjából, hogy az Európai Bizottság által kifogásolt, egyik pontot érinti. Itt 
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éppen egy olyan vitában vagyunk a Bizottsággal, ahol ők azt az álláspontot képviselik, 
hogy a sávhatár, amelyet Schiffer képviselő úr emelni indítványozott, legyen még 
alacsonyabb. Én úgy gondolom, hogy ezt a vitát rendezni tudjuk az Európai 
Bizottsággal, viszont a sávhatárt semmiképp nem tudjuk fölfelé vinni a jelenleg 
javasolt 100 milliós szintről. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Legény Zsolt képviselő úr helyettesíti Lukács 

Zoltán képviselő urat, Tuzson Bence alelnök úr pedig Horváth László képviselő urat. 
(Jelzésre:) Harangozó Tamás képviselő úr kért szót. Parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A kormány válasza, azt hiszem, sok mindent elmond magáról erről a 
kivételes eljárásról is, meg arról is, hogy az Országgyűlés mit tud egy nap alatt 
csinálni meg mit nem. Szerintem több mint bosszantó és szánalmas, hogy a 
képviselőknek három óra áll rendelkezésre módosító indítványok megfogalmazására, 
miközben az utána összehívott bizottsági ülésen a kormány nem tud mást mondani, 
mint hogy őneki fogalma nincsen, hogy mi van ezekkel a módosító javaslatokkal, mert 
nyilván a kormány ezt nem tudja tárgyalni, hiszen nincsen rá ideje. 

Az pedig, amit a kormány képviselője itt elmondott, egyszerűen nem igaz. 
Ugye, nem azt akarja állítani - nem tudom, államtitkár úr? (Jelzésre:), államtitkár, jó 
- államtitkár úr, hogy az Európai Bizottságnak a reklámadóval az volt a legnagyobb 
baja, hogy magas az árbevételi küszöb, és nem az volt a baja, hogy 50 százalékos 
kulccsal volt megadóztatva egyébként a reklámbevétel? Nyilvánvalóan az Európai 
Bizottságnak és mindenki másnak nem azzal volt elsősorban problémája, hogy 
egymagában az árbevételi plafon mennyi, hanem azzal, hogy az afölött lévőnek az 50 
százalékát elvették. Az árbevétel tekintetében pedig csak azért volt nyilvánvalóan 
problémája mindenkinek, mert egyszerűbb lett volna, ha beírják annak a televíziós 
társaságnak a nevét, amely Magyarországon egyedüliként azon árbevétel fölött 
rendelkezett árbevétellel, és amelyiknek a megregulázására vagy az országból való 
elűzésére tettek önök kísérletet ezzel a szánalmas törvényjavaslattal. 

A helyzet az, hogy ennek a módosítását sem látjuk ennél sokkal különbnek. 
Pontosan látszik, amit kérdezhetnék is, kérdezek is, de pontosan tudjuk majd a 
választ: államtitkár úr, milyen hatástanulmány van ezen módosító javaslat mögött? 
Tudják-e önök, hogy ezzel a kulccsal és ezzel az összeghatárral mi fog történni a 
piacon, például mi fog történni a médiapiacon, mi fog történni a televízióknál, mi fog 
történni a napilapoknál, mi fog történni az internetes újságoknál? De ami legalább 
ilyen fontos: miután a törvény érdemi részét nem módosítják, ezért a saját 
reklámbevételnek az adózása ugyanúgy megmarad, mint eddig, csak már 100 millió 
forint fölött is fizetni kell ezután.  

Hogy mindenki értse: akár a televízióknak, akár a médiumoknak saját 
műsoruk promóciójáért vagy saját, bármilyen műsoruknak egy más társaságnál való 
promóciójáért is fizetni kell. De ami az állampolgárokat valószínűleg sokkal jobban 
érdekli, hogy például az élelmiszerláncoknál, ha jól értjük, az ingyenes reklámújságtól 
kezdve az áruházakban kirakott, a saját áruházuk belső területén kirakott, bármilyen 
reklámtábláért fizetni kell, ami, ha a végeredményt nézzük, az önök 27 százalékos, 
élelmiszerre is rárakódó áfáját valószínűleg még további költségekkel fogja 
megfejelni, mert nyilvánvalóan nem az lesz a piac reakciója, hogy innentől kezdve 
nem fogják reklámozni a saját terméküket, nem az lesz a reakciójuk, hogy nem fogják 
ingyenes újsággal megpróbálni elérni a fogyasztókat, hanem az lesz ennek a 
következménye, hogy ennek a költségeit és az önök pluszadóját rá fogják terhelni, 
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bele fogják számítani az áruházban kapható termékek árába. És ez bizony tulajdonosi 
szerkezettől függetlenül a külföldi áruházláncokat pont úgy fogja érinteni, mint 
egyébként a kormánynak olyan kedves, tulajdonosi hátterével baráti viszonyt ápoló, 
magyar tulajdonú élelmiszerláncokat.  

Tehát, amit szerettünk volna megtudni: milyen hatástanulmány van? Tudja-e a 
kormány, hogy mit fog okozni ezzel a jelenlegi kulccsal? Mely médiumok fognak 
tönkremenni? Mely médiumok azok, amelyek egyébként ezt az összeget már 
képtelenek lesznek kigazdálkodni? Hiszen ne felejtsük el, itt nem nyereséget 
adóztatnak, hanem egyszerűen árbevételt adóztatnak, amiről azért messze földön 
ilyen tekintetben nem sok helyen lehet hallani. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, egy 
egymilliárd forintos bevételnél 53 millió forintot fognak a reklámadó tekintetében 
önök ezektől a cégektől elvenni. Ezt a javaslatot nem tudjuk támogatni.  

Nyilván az LMP úgymond jó szándékú javaslatát fogjuk támogatni azzal együtt, 
hogy mi magunk sem adtunk be, mert ugyanolyan hatástanulmányok nélküli javaslat, 
nem tudjuk, hogy az 500 millió forintos határ mit fog okozni; szerintem az LMP sem 
tudja. Ehhez egy pontos és világos háttérelemzés kéne, hogy a magyar piac ebben a 
tekintetben hol tart ma, mit bír el, és mi az a kulcs, és mi az a forgalom, ami mellett 
még nem ezeknek a cégeknek a tönkretételéről tudunk beszélni, hanem valóban egy 
olyan szektorális adóról, ami az extranyereséget esetlegesen visszavenné, de itt erről 
szó sincs. Egy politikai bosszúnak indult az RTL-lel és egyébként a Simicska-
birodalommal szemben. Ma éppen itt tartanak. Meggyőződésünk, hogy ennek a 
törvénynek és ennek a javaslatnak kizárólag egyetlen sorsa lehet, hogy ezt előbb-
utóbb a magyar Országgyűlés eltörli. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Bárándy Gergely alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Tisztelt Bizottság! Én pár gondolattal szeretném kiegészíteni azt, amit 
Harangozó képviselőtársam mondott, ugyanabban a gondolatkörben maradva. 
Szóval, tisztelt képviselőtársaim, azt gondolom, egy ilyen vitában helye van annak, 
hogy asztalra tegyük azt, legalábbis engem mérhetetlenül zavar, amikor a kormány 
olyan indokkal hoz - természetesen nem kell elismerni azt a pontos indokot, ami 
miatt erre a változásra szükség van, de legalább az indokolás ne legyen a vérlázítóhoz 
közeli -, szóval, amikor a kormány teljesen mással indokol egy javaslatot, mint ami a 
valóság, az legalábbis nem helyes.  

Tudjuk jól, mikor változott meg a reklámadóval kapcsolatos terv: néhány 
nappal azután, hogy Merkel német kancellár asszony itt járt Magyarországon. Aztán 
tudjuk azt is, hogy a reklámadóval kapcsolatban folytat vizsgálatot a mai napig is, és 
járt itt a Velencei Bizottság delegációja, és két órát ebben a teremben ellenzéki és 
kormánypárti képviselőkkel beszélgettünk erről a témáról. Tudjuk azt is, hogy a 
reklámadóval kapcsolatban az Európai Bizottság milyen kritikákat fogalmazott meg, 
és milyen, ha úgy tetszik, politikai nyomást gyakorolt a magyar kormányra ez ügyben. 
És tudjuk azt is - és ezt nem kívánom ismételni -, amit Harangozó képviselőtársam 
mondott, hogy az egyetlen olyan televízióadó esett volna csak abba az 50 százalékos 
körbe az eredeti javaslat alapján, amelyik a kormánnyal szemben egy rendkívül 
kritikus hangot ütött meg, amelyről egyébként a Miniszterelnökség felmérése 
bizonyította azt, hogy ez egy kormánykritikus adó, ha valaki esetleg nem vette volna 
észre.  

Ezek után jött be a reklámadó ötlete. És az, hogy ide módosul, az nem a 
kormány szabad elhatározásának az eredménye, nem annak az eredménye, hogy önök 
szakmailag ezt jobbnak látják, mint az előzőt, hanem annak, hogy az Európai 
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Bizottságnak, a Velencei Bizottságnak, a német kancellárnak és még ki tudja, ki 
másoknak sikerült olyan nyomást gyakorolni önökre, hogy ezt a fajta büntetőadót, 
ami kifejezetten az RTL Klub ellen irányult, ezt megváltoztassák. Ez az igazság. És ha 
itt egy ilyen módosító javaslatról beszélünk, akkor beszéljünk ennek e tekintetben az 
igazságtartalmáról. 

Egyébként azok az aggályok, amelyeket Harangozó képviselőtársam ennek a 
javaslatnak a kapcsán megfogalmazott, azt gondolom, élnek. Még annak idején 
keringtek olyan különböző hírek is, hogy megpróbálják ráalakítani ezt a Simicska-
médiabirodalom elleni hadjáratra, mert persze azóta vele is összeveszett a 
miniszterelnök. Szóval, az egész úgy rossz, ahogy van.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Egyetlen normális megoldás lenne, ha ezt az ötletet 
az Országgyűlés, a kormány is kiverné a fejéből, és e tekintetben nem fogadnánk el 
semmit.  

Az a módosító javaslat, amit az LMP előterjesztett, azt tudom mondani, hogy a 
rosszat fabrikálja egy kicsit kevésbé rosszra. Nyilvánvalóan ezt mi tudjuk támogatni, 
de ezeket az előzményeket, azt gondolom, itt és most el kellett mondani. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Csak az előzmények kapcsán, nem akarok érdemben hozzászólni, de 

azért a kronológiai sorrendet rögzítsük. Először volt az, hogy az említett tévétársaság, 
ami az RTL Klub, a nyolcfejű borjakról adott híradókat, majd a reklámadót követően 
áttért a politikai hírekre. Tehát - (Jelzésre:) alelnök úrnak rögtön szót adok - 
félreértés ne essék, nem arról volt szó, hogy az RTL Klub egy színvonalas politikai, 
akár kormánykritikus politikai híradót adott volna közzé, hanem ezt a funkcióját 
rendkívül sajátos módon látta el politikai hírek közvetítése nélkül, majd 
bosszúhadjáratba kezdett a kormány ellen egy őt egyébként negatívan érintő 
adódöntést követően.  

Miután alelnök úrral vagyok itt most vitában, megadnám neki a szót egy 
pillanatra, és utána Szilágyi képviselő úrnak majd. Parancsoljon! 

 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr, és a méltányosságot is. Igen, tudom, ez volt akkor is a kormány 
magyarázata, és egyetlen probléma volt ezzel: ha úgy tetszik, lehet, hogy az RTL Klub 
hogy nagyobb fokozatba kapcsolt miután a reklámadó ötlete szóba jött, de az a 
felmérés, amely azt mutatta ki, hogy az RTL Klub rendkívül kritikus a kormánnyal 
szemben, az a Miniszterelnökségtől származó megbízás és az arra adott eredmény 
megelőzte a reklámadó bevezetésének az ötletét. Tehát, magyarán szólva három 
dologról beszélünk. Az egyik, hogy volt egy ilyen felmérés, ami a kritikát 
megfogalmazta, utána jött a reklámadó ötlete, és utána lehet, hogy az RTL Klub erre 
még eggyel magasabb fokozatba kapcsolt. De az nem igaz, hogy korábban a borjakról 
adtak hírt, utána pedig közvetlen váltással, amikor a reklámadó ötlete jött, akkor 
változott meg a híradó struktúrája. Szó sincs erről. Arról van szó, hogy a híradó 
struktúrája már jórészt megváltozott, amikor a felmérés elkészült, és utána jött a 
reklámadó ötlete. Csak ha már a kronológiánál tartunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ezt a felmérést azért szívesen látnám, de… (Dr. Bárándy Gergely: 

Megvan!) Szeretettel várjuk. (Balla György: Megvan, ők csinálták.)  
Megadom a szót Szilágyi képviselő úrnak. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr, és előre elnézést 

kérek, mert egy kicsit tágabb értelemben kívánok én is hozzászólni, és igazából az 
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MSZP-től várnék válaszokat. Mert amit itt most hallhattunk, nem értem, és 
szeretném megtudni, hogy önök most örülnek akkor annak, hogy Magyarország 
független, szuverén kormányára olyan hatást tudnak gyakorolni, hogy általuk 
egyébként jónak tartott törvényeket hajlandók visszavonni? Mert én ennek nem 
örülök.  

És lehet arról beszélni, hogy ez a reklámadóról szóló törvény jó vagy nem jó, 
lehet visszamenni kronológiai sorrendben még messzebbre, hogy az RTL Klub előtte 
hogy viselkedett, mondjuk, a kormánnyal, de nem hiszem, hogy ezeket kellene 
boncolgatni. Van egy adott helyzet: van egy felelős kormánya ennek az országnak, 
amelyet megválasztottak az állampolgárok, ez a kormány úgy dönt, hogy hoz egy 
törvényt. Ezt a törvényt adott esetben lehet rossznak tartani, mint ahogy a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom sem ért teljes mértékben egyet azokkal, amiket itt nagyon 
sokszor hallunk, sőt vannak olyan törvények, amelyektől égnek áll a hajunk, de akkor 
is, ennek a kormánynak a felelőssége, hogy meghozza ezt a törvényt. És akkor most 
azt nem értem, hogy az MSZP most annak örül, hogy adott esetben hoz a kormány 
egy rossz törvényt, ezt a törvényt nem kívánná megváltoztatni, még akkor sem, ha 
bármilyen társadalmi vagy az ellenzéki kritikát kap, de mivel Németország, mivel az 
Európai Unió és még föl lett sorolva jó pár szervezet, hatást gyakorolnak a magyar 
kormányra, ezért visszavonja. Ennek önök most örülnek? Mert én ennek nem tudok 
örülni. 

Én azt szeretném, és egy olyan országban szeretnék élni, amely országban, ha 
megválasztanak egy kormányt, akkor az a kormány felelősen dönt dolgokról, majd 
figyelembe veszi a Magyarországon élő választópolgárok véleményét, figyelembe veszi 
az ellenzék véleményét, és akkor változtat törvényeken. Nem úgy változtat 
törvényeken, hogy rákényszerítenek bizonyos dolgokat. Ha a kormány valóban 
belátta azt, hogy esetleg ezzel a törvénnyel neki vannak problémái és meg szeretné 
változtatni, akkor az szíve joga, legfeljebb elmondjuk, hogy ez nekünk megfelelő vagy 
nem megfelelő - adott esetben például ezt a törvénymódosítást a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom nem fogja támogatni -, de az, hogy annak örüljünk, hogy 
kívülről beavatkoznak Magyarország belügyeibe, mert ezt nevezhetjük nyugodtan 
belügynek is, annak a Jobbik Magyarországért Mozgalom soha nem fog örülni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bárándy alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Föltett egy kérdést Szilágyi képviselő úr, nagyon szívesen megválaszolom 
önnek. Úgy tűnik, hogy nemcsak nekünk meggyőződésünk, hogy önök az uniós 
kilépés pártján állnak, hanem most már - a mai nap fényében - a miniszterelnöknek 
is. Mi meg ezt a vonalat nem tudjuk követni. És nem is tudunk egyetérteni vele. Úgy 
tűnik, hogy önöknek ez a politikájuk; úgy tűnik, hogy önök hiába magyarázzák, hogy 
nem, mindenki más a világon így látja. Ez az egyik megjegyzésem.  

A másik megjegyzésem, hogy én egy olyan kormányt szeretnék, amelyik 
betartja a közösségi normákat, ugyanis azért léptünk be az Európai Unióba, mert 
bizonyos közös értékeket vallunk. Őszintén sajnálom, hogy ebben Szilágyi képviselő 
úrral nem osztozunk. Ha ezeket a közösségi értékeket a magyar kormány nem tartja 
be, akkor azt gondolom, el kell fogadni azt, hogy ezt betartatják velünk. És az, ha a 
kormány hoz egy olyan döntést, ami szerintem rossz, és van egy olyan külső erő, 
vegyük az Európai Uniót, amelyikhez, még egyszer mondom, önkéntesen 
csatlakoztunk - és nem is szeretnénk belőle kilépni, ha jól tudom, a mostani regnáló 
magyar kormány sem -, és ezt a döntést ő fölül tudja íratni, akkor én azért örülök 
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ennek, mert Magyarországon nem lép hatályba egy olyan jogszabály, ami a magyar 
emberek számára rossz. Azt hiszem, elég egyszerűen és világosan fogalmaztam. 
(Tuzson Bence: Ez micsoda baromság!)  

Teljesen mindegy nekem, hogy a magyar kormány e tekintetben saját maga 
vonja ezt vissza, vagy kényszer hatására teszi. Ez nem szuverenitás kérdése, képviselő 
úr. Mert amiről ön beszél, az nem értelmezhető az Európai Unió keretein belül. Ha a 
közösségi normákat egy kormány nem tartja be, és azt vele betartatják, akkor én azt 
gondolom, attól szomorúnak nem lehet lennünk, legfeljebb azért tudunk szomorúnak 
lenni, hogy egy olyan kormányunk van, ami ezeket a normákat önmagától nem tartja 
be. Ha a magyar emberek érdekeit szolgáló módon működik az Unió, igen, én annak 
örülök, képviselő úr. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Révész Máriusz képviselő úr, parancsoljon! 
 
RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Csak egy mondat: van egy törvényjavaslat 

előttünk egy módosítással, és igen messze kanyarodtunk tőle, úgyhogy javasolnám, 
hogy ha visszakanyarodnánk így estefelé, akkor az hasznos lenne. 

 
ELNÖK: Köszönöm. De hogy a liberális ülésvezetéssel a Jobbik is tudjon élni, 

ezért megadom a szót Szilágyi képviselő úrnak. Parancsoljon! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm, és tényleg ez lesz az 

utolsó hozzászólás, de válaszolnom kell az MSZP reagálására. 
Azzal, hogy a közösségi normákat betartani ön szerint, és amit ön az Európai 

Unióval kapcsolatban mond egy olyan párt részéről, amely erőteljesen részt vett 
abban, hogy a magyar érdekeket feltétel nélkül kiszolgálták bizonyos külföldi 
érdekeknek - igen, ezzel mi nem fogunk egyetérteni. Aztán, hogy hogy jön ide az, hogy 
most éppen ön a miniszterelnökre hivatkozik - aki ugyan ismételten félremagyarázott 
bizonyos mondatokat -, erre azt mondjuk, hogy egyrészt 2004 óta nagyot változott a 
világ, másodszorra: az emberek tapasztalhatták, hogy milyen az Európai Unió, 
tapasztalhatták a negatívumait és tapasztalhatták a pozitívumait az európai uniós 
tagságnak.  

Éppen ezért kezeljük felnőttként az embereket, folytassunk róla egy vitát, hogy 
nekünk megfelelő-e azzal a csatlakozási szerződéssel az európai uniós tagságunk, 
amit annak idején aláírtunk, vagy pedig - és gondolom, talán esetleg Angliát nem 
fogja egy antidemokratikus országnak tartani -, ahogy Angliában fölmerült annak a 
lehetősége, hogy igenis a csatlakozási szerződést újratárgyalják, és vizsgálják felül 
azokat a pontokat, amik Anglia érdekeit nem szolgálják, mi ugyanezt szeretnénk, 
hogy azokat a pontokat vizsgáljuk felül, amik Magyarország érdekét nem szolgálják.  

Én úgy érzem, hogy amikor itt jelen pillanatban erről a törvényről beszélünk, 
akkor igenis nyugodtan lehet azt mondani, hogy ha az Európai Unióhoz tartozó, 
bármilyen vállalkozásnak - és most itt tényleg nem kell ezt csak az RTL Klubra 
kihegyezni - a gazdasági érdekeit valamilyen szinten sérti egy magyarországi törvény, 
és arról az Európai Unió ráhatással megpróbálja megváltoztatni a magyar kormány 
véleményét, akkor én azt igenis beavatkozásnak tartom, hiszen a magyar kormánynak 
az az érdeke, az kellene hogy legyen az érdeke, hogy az embereket és Magyarország 
érdekét képviselje; ez kellene hogy legyen a 21. században, de tudom, hogy a 20. 
századi pártok gondolkodása még mindig a 20. században maradt. Ennyit szerettem 
volna elmondani, nem fogok válaszolni, ha még bármit esetleg Bárándy képviselő úr 
kíván ehhez a témához hozzátenni (Dr. Bárándy Gergely: Nem fogok.), hiszen 
valóban eltávolodtunk attól a tárgytól, amiről most tárgyalunk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Harangozó képviselő úr, parancsoljon! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy mondatot: 

ugye, az Európai Uniótól azt azért jó néven vennénk mindahányan, hogy ha magyar 
céggel külföldön, az Európai Unió másik tagállamában történne ilyen, akkor a magyar 
cég érdekében ugyanígy lépjen fel a közösség? Ugye, azért ezt jó néven vennénk, 
hölgyeim és uraim? 

Vissza szeretnék kanyarodni, és szeretnék a kérdésemre majd választ kapni az 
államtitkár úrtól tételesen, hogy milyen hatástanulmány volt, mit fog okozni a piacon 
mind a média, mind pedig az élelmiszerláncok tekintetében, ha majd lehetséges. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Miután további jelentkezőt nem látok, megadom a 

szót válaszadásra államtitkár úrnak. Parancsoljon! 
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen a szót, elnök úr. Először is, képviselő úr, szeretném visszautasítani azt a 
vádját, hogy fogalma sincs a kormánynak, hogy az LMP-s módosító javaslatról mit 
gondol. A kormány képviseletében vagyok itt, világosan elmondtam, hogy mit 
gondolok róla. Azt gondolom róla, hogy ellentétes azzal a szándékunkkal, hogy ez a 
törvény Magyarországon az Európai Bizottság kritikáját ki tudja állni, ezért nem 
támogatjuk. 

A rend kedvéért jeleztem, hogy nem volt lehetősége a kormánynak megvitatni; 
remélem, hogy ezért megrovásban most nem fogok részesülni. 

Ami a médiapiacos kérdést illeti, hogy mi fog ott történni: bevallom, nem 
tudom, hogy mi fog történni a médiapiacon, ugyanis nem az az adó célja, hogy valami 
történjen a médiapiacon. Az adónak az a célja, hogy egyrészt a 2016-os költségvetési 
évben 11 milliárd forint bevétel keletkezzen a reklámadóból, a másik célja ennek a 
módosításnak pedig az, hogy az Európai Bizottság két főigazgatósága, mely jelenleg 
vizsgálja ezt az adónemünket, elfogadja az adót mint a magyar jogrend részét, és 
ezáltal megszűnjön az a jogbizonytalanság, ami terheli az adórendszert jelen 
pillanatban. Ez a cél, és nem más, úgyhogy kérem, hogy ilyen kérdést nekem ne 
tegyen föl, mert nem ezzel a céllal jöttem, hogy a médiapiacon bekövetkezett 
változásokat vagy ezzel kapcsolatban bármilyen kormányzati szándékot megosszak 
önökkel. Itt egy adóról vitatkozunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Mivel további felszólalási szándékot nem látok, ezért a 

vitát lezárom, most a határozathozatal következik. Mivel csak egyetlenegy módosító 
javaslat érkezett, csak egy módosító javaslatról kell döntsünk, ez pedig a Schiffer 
András képviselőtársunk által benyújtott módosító. A kormány ezt a módosító 
javaslatot nem támogatja. Kérem képviselőtársaimat, hogy erről szavazzunk most! 
(Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 23 nem ellenében, 3 
tartózkodás mellett Schiffer András képviselő úr módosító javaslatát nem támogatta. 

Most összegző jelentés elfogadására kerül sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
az, aki az összegző jelentés elfogadását támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést 24 igen szavazattal, 9 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelöléséről kell döntenünk. Vécsey László képviselő urat 
javasolom. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Vécsey képviselő urat bizottsági 
előadónak kijelölte. 

Kisebbségi előadó tekintetében (Jelzésre:) jelzi a Jobbik, hogy nem kíván 
állítani, a Szocialista Párt pedig, hogy később állít. Tehát az MSZP-től kérjük a 
kisebbségi előadó bejelentését.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk. Államtitkár úrnak és munkatársának 
köszönöm szépen a bizottsági ülésen való részvételt.  

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 
módosításáról szóló T/4818. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása az elfogadott határozati házszabályi 
rendelkezésektől való eltérés alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra. A 2. napirendi pontunk a géntechnológiai 
tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról szóló T/4818. számú 
törvényjavaslat, határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel tárgyaljuk a 
javaslatot.  

Köszöntöm a kormány képviseletében Nagy István államtitkár urat. A 
háttéranyagban szerepelnek Sallai R. Benedek és Magyar Zoltán képviselő urak 
módosító javaslatai négypontos terjedelemben. Ezzel kapcsolatosan az előterjesztő a 
házszabálytól eltérésre tekintettel az ülésen ismerteti álláspontját, továbbá a 
Törvényalkotási bizottságnak egy technikai, egy pontból álló, saját módosító javaslata 
van, ami kormánypárti módosító javaslat. Kérem államtitkár urat, hogy ezekre 
vonatkozóan legyen szíves a kormány vagy a tárca álláspontjáról a bizottságot 
tájékoztatni. Parancsoljon! 

Dr. Nagy István hozzászólása 

DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Tárcaálláspontot tudok ismertetni. Sallai és Magyar képviselő urak módosító 
javaslatát azért nem tudjuk támogatni, mert a törvény alapjában egy uniós 
rendelkezés magyar jogrendbe való átültetését jelenti szó szerint, és emiatt, amik 
kimaradtak belőle, és amire képviselőtársaink módosító javaslatot tesznek, nem 
szerepel az unós jogrendben, ezért nem tudjuk a magyar jogrendbe illeszteni. Magyar 
képviselő úr második módosító javaslata pedig megelőzi ezt a törvényt, vagy már 
továbbhaladja, hiszen az a kitűzött cél, amit ő is előírt, hogy a termékekre is 
kiterjesszük majd ennek hatályát, ugyanakkor nem tart még itt a magyar 
mezőgazdaság, és nem tart itt még a jogszabályalkotó, de az a cél, hogy eljussunk 
majd oda is, de ez a törvény nem azzal a lehetőséggel foglalkozik, hanem szó szerinti 
átvétel van az uniós jogrendből. Ezért kérem képviselőtársaim megértését. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy valaki hozzá kíván-e szólni a 

vitához. (Jelzésre:) Legény képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Én csupán annyi 
megjegyzést tennék, hogy egyébként a 2. módosító, Magyar képviselő úré, 
gyakorlatilag benne van az 1-esben, Sallai képviselő úrében, hiszen Sallai képviselő úr 
azt próbálja a módosítással keresztülvinni a d) pontban, hogy „társadalmi-gazdasági 
hatások, ideérve a humán-egészségügyi kockázatok megelőzését is”, Magyar képviselő 
úr ugyanezt akarja mondani, csak egy kicsit másképp: „egészségügyi kockázatok 
bekövetkezése vagy annak veszélye”. Tehát gyakorlatilag szerintem az 1. és a 2. 
összefügg. (Dr. Nagy István: Képviselő úr, Magyar Zoltán 2. módosító javaslata…) 
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ELNÖK: Azt mondja államtitkár úr, hogy ez Magyar Zoltán képviselő úr 2. 
módosító javaslata.  

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Hát, a kotta szerint, amit a háttéranyagban 

kiosztottak önök, én abban mondom...  
 
ELNÖK: Egy másodperc! Ami 4-es számmal van. Tehát államtitkár úr azt 

mondja, hogy ami a 4-es számmal van… 
 
DR. NAGY ISTVÁN államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): Az egészen 

más.  
 
ELNÖK: Az egészen másra vonatkozik.  
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Értem. Én csak mondom, hogy egyébként az 1-

es és a 2-es tartalmilag összefügg.  
 
ELNÖK: A szám szerinti 1-esre és 2-esre vonatkozóan mondta a képviselő úr. 

(Dr. Legény Zsolt: Igen. Ugyanazt javasolták, csak máshogy.) Tehát Sallai R. 
Benedek és Magyar Zoltán képviselő úr javaslatával kapcsolatosan jegyezte ezt meg 
képviselő úr. De miután a kormány az említett indokok alapján nem támogatja 
ezeket, ezért a képviselő úrnak helyes ugyan a megjegyzése, de, gondolom, a 
kormányzati állásponton nem változtat. (Dr. Nagy István nemet int.) Világos. Tehát 
észrevételezzük, hogy a Jobbik és az LMP hasonló módosító javaslatot nyújtott be, 
nem elkezdve azt a játékot, ami ilyenkor el szokott kezdődni. 

Van-e ezen túlmenően hozzászólási szándék? (Nem érkezik jelzés.) 
Hozzászólási szándék nincsen. Államtitkár úr, ha kíván reagálni… (Dr. Nagy István 
jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kíván reagálni.  

Akkor megkezdjük a határozathozatalt. Tehát először a háttéranyagban foglalt 
módosító indítványokról kell a bizottságnak dönteni. Kérdezem, hogy ki az, aki - 
szemben a kormány véleményével, amely nem támogatja - támogatja ezeket a 
módosító javaslatokat. (Dr. Legény Zsolt: Egyben szavazunk?) Egyben, igen, senki 
nem kért külön szavazást. (Dr. Legény Zsolt: Kérnék külön szavazást.)  

Akkor egy pillanatra megállítom most a szavazást. Parancsoljon, képviselő úr! 
(Dr. Legény Zsolt: Elnézést kérek, elnök úr, a bizottsági munka megzavarásáért, 
kérném, hogy külön szavazzunk.) Mindegyikről szeretne képviselő úr külön 
szavazást?  

 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Összesen négy van, nem sok. 
 
ELNÖK: Rendben. Tehát akkor most külön szavazunk az egyes javaslatokról. 

(Közbeszólások.) Képviselőtársaim! Értékeljék azt az önmérsékletet, ami a vita 
időtartamára vonatkozott, ez szerintem nekünk négy szavazást megér.  

Az 1. pontban Sallai R. Benedek képviselő úr javaslatáról kell döntenünk. A 
kormány ezt nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az 1. pontban foglalt módosító javaslatot 9 igen 
szavazattal, 24 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.  

Most a 2. pontban Magyar Zoltán képviselő úr módosító javaslatáról döntünk. 
A kormány ezt nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy támogatják-e a 
javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm. 
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Megállapítom, hogy a bizottság Magyar Zoltán képviselő úr 2. pontban 
található módosító indítványát 9 igen szavazattal, 24 ellenében, tartózkodás nélkül 
elutasította. 

Most a 3. pontban Sallai R. Benedek képviselő úr módosító indítványáról kell 
hogy döntsünk. A kormány ezt nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 24 nem ellenében, 
tartózkodás nélkül Sallai R. Benedek képviselő úr 3. pontban foglalt javaslatát 
elutasította. 

A 4. pontban Magyar Zoltán képviselő úr javaslatáról kell még döntenünk. 
Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.) A kormány nem támogatja. 

Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 29 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
bizottság a 4. pontban foglalt módosító indítványt elutasította. 

Most az 1. hivatkozási számú, kormánypártok által benyújtott, törvényalkotási 
bizottsági saját módosító javaslatról kell döntenünk. Ezt az előterjesztő támogatja. 
Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a Törvényalkotási bizottság 1. hivatkozási 
számú saját módosító indítványát 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Most az összegző módosító javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról szóló 
döntés következik. A kormány ezek elfogadását támogatja. Kérem képviselőtársaimat, 
hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző 
jelentést 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadónak Kucsák képviselőtársunkat javaslom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag Kucsák László képviselőtársunkat 
bizottsági előadónak kijelölte.  

Miután ellenszavazat nem volt, ezért kisebbségi vélemény ismertetésére nem 
kerülhet sor. 

Az ülés berekesztése  

Ezzel napirendünk végére értünk. Köszönöm szépen a mai munkát, további 
szép estét! Az ülést berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 54 perc) 

  

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Nánásiné Czapári Judit  


