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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket és a bizottság tagjait. Azt 
javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. Megállapítottuk akkor, hogy 
határozatképesek vagyunk.  

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a sajtó munkatársait, örülök, hogy 
érdeklődnek. Bízom abban, hogy a mai bizottsági ülésünk munkájáról nemcsak 
érdemes beszámolni, hanem olyan tartalmas vita elé nézünk, amely mindenképpen 
érdekelheti az állampolgárokat. 

Tájékoztatom önöket, bár bizonyára mindenki előtt ismert, hogy Mellár 
Tamás képviselő úr 2018. május 20-ával csatlakozott a Párbeszéd frakciójához, így 
az Országgyűlésről szóló törvény 19. § (1) bekezdés g) pontja alapján a költségvetési 
bizottsági tagsági megbízatása e dátummal megszűnt, jelenleg tehát 13 taggal tudja 
a munkáját a bizottság végezni. (Dr. Zsigmond Barna Pál megérkezik az ülésre.) A 
helyettesítésekről külön bejelentésem nincs. 

Akkor ennek megfelelően a napirendi javaslat elfogadása következik. A 
napirendre vonatkozóan a képviselőtársaim a múlt héten megkapták az ülés 
napirendi javaslatát. Ehhez a javaslathoz házszabálynak megfelelő 
napirendijavaslat-kiegészítésre vonatkozóan kezdeményezés érkezett Mesterházy 
Attila képviselő úrtól. A bizottság tagjai ezt írásban előzetesen megkapták, a 
kezdeményezéshez csatlakozott Varga-Damm Andrea képviselő asszony, és egyben 
a Fidesz frakciója nevében Szűcs Lajos úrtól is kaptam egy véleményt, azt is 
ismerhetik. 

Éppen ezért azt gondolom, hogy az álláspontok ismeretében vita nélkül 
tudunk erről dönteni. Ennek megfelelően kérdezem, hogy ki az, aki Mesterházy 
Attila úr kezdeményezésével egyetért. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet? (Szavazás.) 6 nem. 
És van valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 tartózkodás 
mellett a javasolt napirendi pontot nem vettük napirendre. 

Így akkor ebben a formában a napirend elfogadására kerül sor. Kérem, hogy 
aki a kiküldött javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Van 
valaki, aki nem értett egyet vele? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett ezt a napirendi javaslatot 
elfogadtuk. 

Az Országgyűlés Hivatala, a fejezeti kezelésű előirányzatok, 
valamint az Országgyűlési Őrség 2019. évi költségvetése 
tervezetének véleményezése  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 124. § 
(1) bekezdése, valamint a 127. § (2) bekezdése alapján) 

Ennek megfelelően megkezdjük az 1. napirendi pont vitáját. Erre rátérve az 
Országgyűlés Hivatala fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az Országgyűlési 
Őrség 2019. évi költségvetése tervezetének véleményezésére kerül sor.  

Köszöntöm Such György urat, az Országgyűlés Hivatala főigazgatóját és 
Bakos Emil gazdasági és működtetési főigazgató-helyettes urat. A napirendi pont 
tárgyalását megnyitom. 
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Az Országgyűlésről szóló törvény 124. § (1) bekezdése alapján az 
Országgyűlés Hivatalának költségvetésére vonatkozó javaslatot a főigazgató készíti 
el a házelnök irányítása mellett. Az Országgyűlés Hivatalának költségvetésére 
vonatkozó javaslatot a Házbizottság egyetértésével a Költségvetési bizottság 
véleményének beszerzése után küldi meg a kormánynak, amely azt változtatás 
nélkül terjeszti be a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az 
Országgyűlésnek. A vonatkozó törvény bekezdése alapján az Országgyűlési Őrség 
költségvetésére vonatkozó javaslatot a főigazgató készíti el a házelnök 
iránymutatása mellett, mint ahogy mondtam, és az Országgyűlési Őrség 
költségvetésére vonatkozó javaslatot az ezzel foglalkozó bizottság véleményének 
beszerzése után küldi meg a kormánynak. A Házbizottság az előterjesztést 2018. 
június 1-jei ülésén ismerte meg. A javaslatot a bizottság tagjai előzetesen 
megkapták.  

Főigazgató úr, megadnám önnek a szót, egészítse ki véleményével vagy 
ajánlásaival. Öné a szó, tessék, parancsoljon! 

Dr. Such György előterjesztése 

DR. SUCH GYÖRGY, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója: Tisztelt 
Elnök Úr! Alelnök Asszony! Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Illetve köszöntök 
minden megjelentet.  

Alapvetően megpróbáltuk az anyagban röviden összefoglalni az összes fontos 
információt. Néhány szót mondanék, bár nyilván ilyenkor mindenki azt nézi, hogy 
mik a változások, amelyek a legfontosabbak, amelyek meghatározzák a 2019. évi 
tervet. Egyrészt a személyi juttatások terén van egy nagyobb emelkedés, ami 
igazából két évet ölel át, hiszen a 2018. évi tervet a 2019. évi tervvel hasonlítjuk 
össze két oszlopban. A 2018. évi tervben még nem volt benne az országgyűlési 
tisztviselőkre vonatkozó jelentős béremelés, amit a tavalyi év végén fogadott el a 
parlament, és ami utólag került bele a 2018. évi büdzsénkbe, illetve most az 
automatikus emelést is tartalmazza.  

A dologi kiadásoknál az emelkedés két tételből áll össze: egyrészt az elkészülő 
Szabad György Irodaház üzemeltetési költségeiből, illetve abból, hogy a 
Miniszterelnökség kiköltözik. A Miniszterelnökség eddig körülbelül évi 100 millió 
forint bérleti díjat fizetett a Hivatalnak a használt helyiségekért, ami már eztán nem 
fog befolyni. Szintén a „Felújítások” soron, a szövegben is kiemelt körülbelül 
2 milliárd forint a beruházásoknál azt a célt szolgálja, hogy a Miniszterelnökség 
kiköltözése után a Ház, főleg a félemeleten és a főemeleten, eredeti állapotát vissza 
tudjuk állítani.  

Az országgyűlési képviselők, a nemzetiségi szószólók tiszteletdíjánál és a 
képviselőcsoportok alkalmazottainak juttatásainál szintén a béremelés játszik be, 
illetve az, hogy az előző ciklushoz képest két új frakció van a Házban a választások 
eredményeképpen. Nyilván ez a működési keretre, ingatlanok üzemeltetési, 
szolgáltatási díjaira vonatkozik.  

Ahol emelkedést láthatnak még, az a Kossuth tér üzemeltetése. Ennek 
legfőbb oka az, hogy lejár a négyéves garancia, és innentől az üzemeltetéssel 
kapcsolatos összes javítás, csere már a Hivatal költségvetését nagyobb mértékben 
fogja terhelni.  

Végül a Steindl Imre-program támogatásánál beállított összegből 2,3 milliárd 
forint esik a Szabad György Irodaház aktuális és nyilván utolsó részletének a 
kifizetésére (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.), illetve a Vértanúk tere 
gyalogosprioritású átépítésének a 2019. évre eső kiadásaira. Csak egy félmondat 
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ennek indoklására: ha valakinek nem jutott volna tudomására, egy 
kormánydöntéssel a Vértanúk tere is a Kossuth térhez lett csatolva, tehát a kiemelt 
nemzeti emlékhely részévé válik és ennek megfelelően a térhez hasonló átalakítása, 
illetve ennek tervezése zajlik. 

Röviden ennyit szerettem volna szóban elmondani, és természetesen állunk a 
kérdések elébe. Köszönöm szépen.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Bizonyára vannak kérdések is, 
amelyek felmerülnek, amelyek segíthetik azután már a vélemény formálását. Én 
először egy kérdést szeretnék feltenni, mielőtt képviselőtársaimnak adnám át a szót. 
A feljegyzés tartalmazza a Vértanúk tere gyalogosprioritású átalakításának első 
üteméhez szükséges forrást, szeretném kérdezni, hogy ez érintheti-e a Nagy Imre-
szobor helyzetét, vagy abban valamilyen változás bekövetkezhet-e. Köszönöm 
szépen.  

Van-e kérdése bárkinek? (Jelzésre:) Képviselő asszony, parancsoljon, öné a 
szó.  

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Főigazgató Úr és Főigazgató-helyettes Úr! Én azt szeretném 
megérdeklődni, hogy az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók 
tiszteletdíjai, juttatásai és a képviselőcsoportok alkalmazottainak juttatásai egy 
másfél milliárdos különbség a két tervszám között. Ugyan elmondta az előbb, hogy 
több frakció lett, ez természetesen többletköltséggel jár, de kizárólagosan ez a 
másfél milliárdos különbség ennek köszönhető, vagy van más jogcím is? Ez az egyik 
kérdésem.  

A másik kérdésem pedig az, hogy az Országgyűlési Őrség állományában 
vannak-e olyanok, akik ugyan munkaviszonyban állnak, de bármi okból nem tudják 
a kötelezettségeiket teljesíteni, akár tartós betegség, akár fizetés nélküli szabadság 
okán.  

Ez a két kérdésem van mindössze. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Van-e további kérdés? (Nem 

érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor hallgassuk meg a kérdésre adott 
válaszokat. Parancsoljanak! 

 
DR. SUCH GYÖRGY főigazgató (Országgyűlés Hivatala): Az elhangzás 

sorrendjében: nyilván a Nagy Imre-szobor további sorsát illetően politikai döntés 
szükségeltetik, úgyhogy erre vonatkozóan a Hivatal köztisztviselői állománya a 
megfelelő döntést végre fogja hajtani, a politikai döntést. A kérdést a politikai 
döntéshozóknak javaslom föltenni.  

Ami a frakciók költségvetését illeti: ahogy említettem is, a 
frakcióalkalmazottak egy része országgyűlési köztisztviselő, tehát a béremelés rájuk 
is vonatkozik, amely egyszer átlagosan 40 százalék volt tavalyról idénre és idénről 
jövőre pedig körülbelül 12 százalék lesz. Tehát ezt is tartalmazza. Tartalmazza ezen 
túlmenően a két frakciót, illetve a képviselőcsoportok egyéb juttatásait is, az 
irodabérlettől kezdve a lakásbérleten át az egyéb informatikai eszközök beszerzéséig 
minden olyan juttatás, amit eddig a többi képviselő is kapott. Tehát ezekből áll össze 
ez a másfél milliárd forint.  
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(Bakos Emil jelzésére:) A képviselői tiszteletdíj - itt súg Bakos Emil a 
fülembe. A képviselői tiszteletdíj egyelőre nem változik. A tervezési körirat is azt a 
kifejezést használja, hogy a tervezés jelenlegi szakaszában változatlan köztisztviselői 
alapilletménnyel számol a kormány, úgyhogy mi ehhez alkalmazkodtunk.  

Végül Őrség tekintetében: őszintén szólva nekem nincsen arról tudomásom, 
hogy legalábbis számottevő mértékű fizetés nélküli szabadság vagy bármi olyan 
státusz lenne, amely alkalmazottak feladatellátását akadályozná. Olyan szokott 
lenni, hogy bizonyos fegyelmi eljárásoknál az adott országgyűlési őr fel van mentve 
a munkavégzés alól, és akkor egyfajta készenléti díjat kap mindaddig, amíg a 
fegyelmi eljárás akár az Őrségen belül, akár az ügyészség közreműködésével le nem 
zárul. De utána visszaáll az eredeti állapot. Remélem, sikerült megválaszolnom a 
kérdést, ha nem, akkor nekifutunk még egyszer.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szükséges-e nekifutnunk még egyszer?  

Vélemények 

DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Mivel 
létszámot nem kaptam, ezért indokolatlan visszakérdeznem, de mégiscsak azért 
hadd kérdezzem meg, hogy a 25 százalékos tervezett emelés a bizonyos 
országgyűlési képviselők és egyebek címszó alatt, azért ez egy közel 25 százalékos 
emelkedés. Ezért kérdeztem, hogy milyen jogcímei vannak, hiszen azért ennyivel 
nem nőtt sem a létszám, sem a frakciók száma. Ezért voltam kíváncsi a részletes 
számokra vagy legalább nagyvonalúan valamifajta részletesebb bemutatására. Ez 
egy huszonegynéhány százalékos emelkedés az állami költségvetésből, ez egy 
komoly teher bármely adott tételnél, és ezért voltam kíváncsi rá, hogy vajon ez csak 
a frakciószám-emelkedésből és a hozzá kapcsolódó személyi juttatásokból vagy 
valami más jogcímből is áll. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezzel gyakorlatilag áttértünk a vélemények 

elmondására. Kérem szépen, hogy akinek van hozzáfűznivalója, javaslata, 
véleménye, most jelezze! (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor én annyit 
megtennék, hogy miközben megértettem főigazgató úr válaszát, viszont az a 
bizonytalanság, ami ebben benne maradt, az nem teszi számomra lehetővé, hogy 
támogassam ezt ebben a formában. Ezzel együtt látszik, hogy ez itt van ebben, és az 
önök felelőssége lesz, hogy ez a terv hogyan alakul és hogyan valósul meg. Ezt csak 
jelezni szerettem volna, ettől természetesen a bizottság még az álláspontját ki fogja 
alakítani.  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs más vélemény, javaslat… (Nem érkezik jelzés.), akkor 
kérem, aki ennek megfelelően az Országgyűlés Hivatala és a fejezeti kezelésű 
előirányzatok, valamint az Országgyűlési Őrség 2019. évi költségvetésére vonatkozó 
előterjesztést támogatja, ezt jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen. Volt-e, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. Aki nemmel szavazott? (Szavazás.) Az pedig 1. 
Köszönöm szépen.  

Köszönjük szépen, hogy elfáradtak hozzánk, hogy segítették a munkánkat, és 
köszönjük az előterjesztést. Jó munkát kívánok önöknek! Viszontlátásra! (Dr. Such 
György és Bakos Emil távozik az ülésről.) 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/… számú törvényjavaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Ezzel áttérhetünk a 2. napirendi pont tárgyalására, amely a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság 2017. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat-tervezet megvitatása és benyújtása.  

Köszöntöm meghívott vendégeinket, és kérem, hogy foglaljanak helyet itt az 
asztalnál. (Megtörténik.) Köszöntöm dr. Karas Monikát, a hivatal elnökét, valamint 
Hidasi Gábort, a Tervezési és Kontrolling Főosztály vezetőjét és dr. Báthory Zoltánt, 
az elnöki kabinet parlamenti megbízottját. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. 

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. A médiaszolgáltatásokról és 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 134. § (10) bekezdése 
alapján jár el a bizottság.  

Az NMHH elnöke május 17-én megküldte a tárgyalt törvényjavaslat-
tervezetet, amit az indoklással, a hozzá kapcsolódó beszámolókkal együtt a bizottság 
tagjainak előzetesen eljuttattunk és most is kiosztottunk, tehát akár kézbe is vehető. 

Elnök asszony, megadom önnek a szót, kérem, egészítse ki szóban a 
javaslatát, majd válaszoljon a bizottság tagjai által feltett kérdésekre. Parancsoljon, 
öné a szó.  

Dr. Karas Monika bevezetője 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönjük a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Először is 
szeretnénk köszönteni a bizottságot ebben az új összetételében. Azon képviselők, 
akik már korábban is tagjai voltak a bizottságnak, tudják, hogy a kezdetektől segítő 
és együttműködő a hatóság, és mindig partnere volt a bizottságnak a zárszámadási- 
és a költségvetésitörvény-javaslataink előkészítése során. Ezt bizonyítja az is, hogy 
képviselői kérdések, igények vagy kérések esetén az előkészített törvényjavaslatokat 
mindig módosítottuk, kiegészítettük. Remélem, és mi a magunk részéről ezután is 
törekedni fogunk rá, hogy ez a jó munkakapcsolat a következőkben is megmarad.  

Az elmúlt évben kialakult jó munkagyakorlat szerint a bizottság teljes körű 
tájékoztatása érdekében az előkészített javaslatot kollégám röviden összefoglalná. 
Azt gondoljuk, hogy a javaslathoz fűzött részletes indoklás kellő alapossággal és 
részletességgel magyarázza, indokolja az egyes költségvetési sorainkat, tételeket. 
Amennyiben tehát a tisztelt bizottság igényli vagy megengedi, összefoglalnánk azt, 
ismertetnénk az előkészített javaslatot, hogy mindezek ismeretében a bizottság 
határozni tudjon annak benyújtásáról. Köszönöm szépen.  

És akkor kérem, hogy a kontrolling főosztály vezetőjét szíveskedjenek 
meghallgatni az összefoglalóról.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, csináljuk így. Tessék, parancsoljon! 

Hidasi Gábor előterjesztése 

HIDASI GÁBOR (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A benyújtott törvényjavaslat négy külön 
zárszámadást tartalmaz: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság zárszámadását, a 
Médiatanács működési költségvetésének zárszámadását, a Médiatanács kezelésében 
lévő előirányzatok zárszámadását, másrészt az MTVA zárszámadását. Ebben a 
sorrendben néhány gondolatot a külön zárszámadásokról. 
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. évi elfogadott, törvény szerinti 
bevételi és kiadási főösszege 35,3 milliárd forint volt, a bevételi teljesítés 
36,3 milliárd forint volt, ami 2,7 százalékos túlteljesítést mutat; ez csaknem 
egymilliárd forintos többletbevételt jelent. A bevételi többlet négy fő oka a 
következő: az igazgatási szolgáltatási díjak tekintetében csaknem 400 millió 
forinttal nagyobb teljesítést történt; a frekvencia díjak előirányzatán 
nagyságrendileg 190 millió forint túlteljesítés történt, a felügyeleti díj előirányzatán 
180 millió forint bevételi többlet realizálódott; végül a „Kiszámlázott áfa” soron 
csaknem 140 millió forint a bevételi túlteljesítés.  

A kiadásokról néhány szó. A hatóság költségvetési kiadási főösszegének 
teljesítése 32,7 milliárd forint volt, ez 7,5 százalékos megtakarítást mutat az eredeti 
főösszeghez viszonyítva. A kiemelt előirányzatok közül egyetlen kivétellel mindegyik 
előirányzaton kisebb volt az év végi teljesítés, mint a törvényben meghatározott 
összeg.  

A következő főbb előirányzatokat emelném ki, ahol jelentősebb eltérés 
mutatkozott az eredeti előirányzathoz képest. A személyi juttatások előirányzatán 
csaknem 600 millió forint megtakarítás keletkezett, a munkaadókat terhelő 
járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatán csaknem 700 millió forint 
megtakarítás keletkezett. A dologi kiadások előirányzata 11,5 milliárd forinttal 
teljesült, ez 9 százalékkal magasabb összegű, mint az elfogadott tervszám. 

Az előirányzat tartalmazza egyrészt a Hivatal működése műszaki, 
infrastrukturális és ügyviteli jellegű kiadásainak fedezetét, másrészt az áfafizetési 
kötelezettséget is. 2017-ben a hatóság 5,4 milliárd forint áfát fizetett be az 
adóhatóságnak, ez az előirányzatnak csaknem 50 százalékát tette ki. Az eredeti 
előirányzat egymilliárd forintos túllépésnek legfőbb magyarázata is az áfafizetési 
kötelezettséghez kapcsolódik.  

A beruházási előirányzaton keletkezett jelentős mértékű, 2 milliárd forintos 
megtakarítás egyrészt az „Informatikai eszközök beszerzése” soron keletkezett 
tényleges megtakarításból fakad, másrészt jogcímek közti belső átrendezést takar, 
mivel a hatályos számviteli rend alapján a számítógépes rendszerek tervezési, 
tanácsadási kiadásainak költségei a dologi kiadások között kerültek kimutatásra.  

Most szeretnék áttérni a Médiatanács 2017. évi működési költségvetésének 
végrehajtására. A Médiatanács működési célú támogatások bevételi előirányzata 
173,4 millió forinttal teljesült. Ez az előirányzat tartalmazta a tagok tiszteletdíjait, a 
szakértői kiadások fedezetét és a társszabályzók működési támogatására fordítható 
összegeit. A működési bevételek kiemelt előirányzat csoportjának teljesítése 
240,7 millió forint volt, amelynek 99 százaléka a Médiatanács kezelésében lévő 
bevételi előirányzatok áfaköteles részének áfatartalma. A költségvetési bevételek így 
420,1 millió forintban teljesültek, ami az eredeti előirányzat 93 százaléka.  

A Médiatanács költségvetési kiadásai 410,3 millió forintos összege az eredeti 
előirányzat 91 százalékos teljesítését mutatja. A személyi juttatások előirányzata az 
eredeti előirányzat 84 százalékán, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó előirányzata pedig 70 százalékon teljesült. A dologi kiadások 
előirányzata 237 millió forinttal teljesült, amelynek 99 százaléka a Médiatanács 
kezelésében lévő előirányzatok áfafizetési kötelezettsége.  

A Médiatanács kezelésében lévő bevételi és kiadási előirányzatok 
költségvetése a Médiatanács által kiszámlázott, de véglegesen az MTVA-t illető 
bevételeket tartalmazza. A médiaszolgáltatási díj bevétele 783,4 millió forint volt, 
amely az eredeti előirányzat 81 százaléka. A frekvencia és támogatási pályázati 
díjbevétel összesen 98,7 millió forinttal teljesült, ami a tervezett bevétel 143 
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százaléka. A kötbér, bírság és késedelmi kamatok 45,8 millió forinttal teljesültek. A 
kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatokhoz hasonlóan teljesültek, összesen 
928,3 millió forint értékben, ami a bevételi előirányzat 99 százaléka.  

Végezetül az MTVA zárszámadásáról néhány szó. A bevételek tekintetében az 
elfogadott költségvetésben a költségvetési bevételek 71,2 milliárd forintot, a 
kereskedelmi bevételek 8,7 milliárd forintot tettek ki, az összes bevétel így 
79,9 milliárd forint volt. A legjelentősebb bevétel a központi költségvetésből 
biztosított közszolgálati hozzájárulás összege, amely az előirányzatnak megfelelően 
teljesült. A bevételek között két jelentősebb módosítás történt az eredeti 
előirányzathoz képest. Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetés jogcímén az 
NMHH 10 milliárd forint összegű forrást biztosított az MTVA-nak a 
műsorterjesztési költségeinek fedezetére. Az összeget az MTVA az év során 
felhasználta, a kiadási oldalon ezen a jogcímen szerepel az összeg. Az „Egyéb 
céltámogatások” bevételi soron kimutatott, a tervezéskor nem kalkulált 3,5 milliárd 
forint összegű címzett támogatási bevételek szerepelnek. A kapott céltámogatások 
jelentős részét az MTVA felhasználta, azok a kiadások között szerepelnek. Ez alól 
kivételt képez az Arany-emlékév kapcsán realizált 1,1 milliárd forint, ennek 
felhasználására a következő években fog sor kerülni. 

A kiadások. Az MTVA kiadásai két nagy csoportra oszthatók. A kiadások 
egyik csoportját azok a kiadások jelentik, amelyeket az MTVA nem a tartalom-
előállítási tevékenységéhez használ fel, jellemzően továbbutalja egyéb szervezetek 
működésére vagy pályázatok útján osztja ki. Ezek együttes összege 2017-ben közel 
7,8 milliárd forintot tett ki. A kiadások másik jelentős részét a tartalom-előállítási 
tevékenységhez kapcsolódó kiadások köre jelenti, ezek között számoljuk el a 
műsorgyártási, -sugárzási kiadásokat, a személyi jellegű kiadásokat, az MTV 
működéséhez szükséges back office-kiadásokat, valamint a beruházásokat. Ez 
összesen 82,5 milliárdot tesz ki, az MTV kiadásainak tehát 88 százalékát a tartalom-
előállítással összefüggő költségek jelentik. A további kiadások összege 2,8 milliárd 
forint volt. A költségvetésen kívüli tételek 2017-ben 837,6 millió forintot tettek ki, itt 
kerültek kimutatásra az átmenetileg kezelt pénzeszközök, valamint az esetleges 
hitelfelvételek törlesztése. 2017-ben a legjelentősebb tételt 763,5 millió forintban a 
folyószámlahitel visszafizetése jelentette. 

Zárszóként szeretném még elmondani, hogy mind a négy zárszámadást 
független könyvvizsgáló auditálta, és jelentésükben megállapították, hogy a 
2017. évi gazdálkodásról, a vagyoni helyzetről valós és megbízható képet nyújtanak 
az előterjesztett zárszámadások. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszony, van-e még valami? 
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Köszönjük szépen. Várom a kérdéseket, hogyha van a tisztelt bizottságnak, és a 
beszámoló alapján kérjük a tisztelt bizottságot, hogy benyújtani szíveskedjenek.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérdésekkel fogjuk kezdeni. (Jelzésre:) 
Képviselő asszony, tessék, parancsoljon, öné a szó.  

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Elnök Asszony és Kedves Munkatársai! Négy csoportba soroltam a 
kérdéseimet, amelyek a következők. 432 millió forintot költöttek különböző ügyvédi 
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és egyéb tanácsadásokra, ami azért még egy ilyen intézménynél sem kevés összeg. 
Azt szeretném megkérdezni legelőször ennek kapcsán, hogy bármelyik ezen 
forrásból eredő jogügylethez közbeszerzés történt-e. A második, hogy szeretnénk, ha 
ezt az összeget kicsit részleteznék. Tehát azért egy tanácsadás, ügyvédi tanácsadás és 
egyéb tanácsadás nagyon tág fogalomsor és én szeretném, ha picit részletesebben 
beszélnének erről. 

A második kérdés a reklám és propaganda, amely 208,5 millió forint. 
Szeretném, ha egy picit részletesebben beszámolnának arról, hogy ennek a 
hivatalnak ennyi pénzért mit kellett reklámoznia. (Csárdi Antal távozik az ülésről.)  

A következő az informatikai és számítógépes szolgáltatások beszerzésénél 
mutatkozó igen jelentős többlet. E vonatkozásban azt szeretném kérdezni, miután 
arról számol be a beszámoló, hogy ezek nem várt kiadások voltak és ezért nem 
tudták a tervezéskor figyelembe venni, szeretném akkor, ha tájékoztatnának arról, 
hogy mikor történt meg ezeknek a tervezése; miért nem volt mód arra, hogy a ’17. 
évi tervkor ezeket kalkulálják; mikor derült ki a szervezet számára, hogy ilyen - ha 
tetszik, ha nem - 30 százalékos emelkedésre szükség legyen, hiszen úgy ítéljük meg, 
hogy ezek a beszerzések általában nem egy-két hét, sőt nem egy-két hónap alatt 
szoktak történni, szoftverfejlesztések hónapokig húzódnak el, akár ha speciális 
számítógépes hálózatrendszert kíván valaki, a teljesítés az is igen hosszú idő szokott 
lenni, tehát ezért is kérdezem, hogy ez a tervezés mikor kezdődött, és bizonyára 
ebből megtudjuk, mi oka, hogy nem lehetett tervezni. 

A következő kérdésem pedig a tartalék kontra folyószámlahitel. Az utolsó 
mondataiban hallottunk arról, hogy milyen mértékű folyószámlahitelről van szó, 
szeretném megkérdezni, ez szimpla szakmai kérdés, tehát nem kötekedni szeretnék, 
de egy ilyen óriási tartalékkal bíró szervezetnél esetleg miért nem oldható meg, hogy 
ne kelljen folyószámlahitelt igénybe vennie. Ez a kormányzás azért elég rugalmas, 
ahogy látjuk, a pénzügyeket illetően, négy és fél percek alatt is el tudnak 
milliárdokat költeni az elhatározástól a végrehajtásig, és én nem gondolom, hogy 
egy állami ilyen komoly szervezetnek, amely ilyen komoly költségvetési forrással 
dolgozik és ilyen hatalmas tartaléka van, ezt az intézményt is kellene használnia.  

Köszönöm a lehetőséget.  
 
ELNÖK: Szűcs Lajos alelnök úr következik. Parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Kedves új Képviselő Asszony! Egy furcsa 
helyzetben vagyunk, ön nem tudhatja, bár a címből tudhatná, hiszen a napirendet 
elfogadtuk, ebben a helyzetben egy olyan házszabályi rendelkezésnek teszünk eleget, 
mivel a Nemzeti Médiahatóság nem önállóan jogképes a parlament előtt, a 
Költségvetési bizottság nyújtja be ezt a bizonyos beszámolót. Mi a mai napon ennek 
a benyújtásáról vitatkozunk és nem azokról a kérdésekről, amiket ez tartalmaz.  

Azt is tudnia kell, hogy ennek a bizottságnak nem feladata ezeket a 
célszerűségi vizsgálatokat elvégezni. Ősszel a beszámolót pedig a Kulturális 
bizottság előtt a hatóság meg fogja tenni. Úgyhogy felkérem elnök urat, hogy arról 
határozzunk, ami a mi feladatunk, vagyis hogy benyújtjuk-e az Országgyűlés 
számára ezt a javaslatot, avagy sem. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További? (Jelzésre:) Akkor előtte még, képviselő 

asszony. Parancsoljon! 
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DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Tisztelt Alelnök Úr! A bizottság 
jogkörében nem láttam olyat, hogy bármely döntésünket megelőzően, amikor 
adatokat ismerünk meg, méghozzá jelen esetben az állami költségvetés egyik fontos 
fejezetének fontos adatait, akkor ahhoz, hogy a benyújtásról dönthessünk, a 
képviselőt ne illetné meg az, hogy az átadott anyaggal kapcsolatban kérdéseket 
tegyen fel. Ez sehol nincs tiltva. Pontosan tisztában vagyok új képviselőként is azzal, 
hogy most miről döntünk, miután azonban az arra rendelt személyek, akik ezt a 
gazdálkodást lefolytatták, itt vannak előttünk, ahhoz, hogy én arról tudjak dönteni, 
hogy ilyen tartalommal benyújtsuk-e, úgy ítélem meg, hogy ezek a kérdések 
indokoltak voltak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csatlakozom képviselő asszonyhoz kérdések 

feltételével, azzal, hogy a benyújtásról fogunk dönteni, de hogy egyébként ezt 
nyugodt szívvel és jó lelkiismerettel tudjuk megtenni, ehhez még néhány kérdést 
szeretnék jómagam is feltenni.  

Az első kérdésem az, hogy a 36 milliárd forintos árbevétel vagy bevétel 
mellett 32,5 milliárd forintos kiadás történt, mint ahogy itt el is hangzott. Ez a közel 
4 milliárd forint lehetőséget adott volna arra, hogy olyan szervezetek kaphassanak 
támogatást, amelyek nem csak és kizárólag kormánypropagandát folytatnak, hanem 
találhattak volna esetleg olyanokat, akik még méltók és alkalmasak voltak erre. 
Foglalkoztak-e ilyennel, vagy pedig ez nem merült fel? Én azt gondolom, hogy 
többen vannak, akik biztosan tudnak ebben javaslatot tenni. 

Második kérdésem az lenne, hogy a hatóság államháztartáson belüli 
2,3 milliárd forintos működési célú támogatást biztosított a Médiatudományi 
Intézet működési költségeire. Ez a támogatás magában foglalhatja annak a 
kiadványnak az elkészültét, amely „A szólásszabadság káprázata” címmel jelent 
meg, Koltay András előállításában, aki pedig a hatóság tagja. Felmerült-e esetleg, 
hogy ebben van valami összeférhetetlenség, hogyha ilyen módon finanszírozták 
ennek a kiadványnak a megjelenését. 

A harmadik kérdésem az lenne, hogy az elmúlt hónapokban nagyon nagy 
sajtónyilvánosságot kapott, hogy a Microsoft felmondott a magyar államnak. 
Lényegében számtalan hivatal volt az, amellyel megszüntette a kapcsolatát, eközben 
az önök által vezetett intézmény, hivatal pedig négyszeresét költötte ilyen módon a 
szoftverek használatára. Ezt a helyzetet önök vizsgálták, foglalkoztak ezzel, avagy 
milyen következményei voltak ennek az egyébként nagyvállalat által elvégzett belső 
vizsgálatnak, ahol egyértelmű volt a túlárazottság vásárlása miatti helyzet, és emiatt 
egyébként az ottani kormányzati kapcsolatokért felelős igazgató fel is mondott, 
annak el kellett onnan jönni. Az egy más kérdés, hogy azóta egyébként az önök 
szolgálatában áll és alkalmazottként dolgozik. 

A következő kérdésem: egyetértve azzal, hogy valóban, ha a hatóság törekszik 
a leginnovatívabb megoldások alkalmazására, akkor az nagyon helyes, de hogy 
valóban ezen innovatív megoldások egyike az, hogy lényegében az ismert szakmai, 
piaci körülmények között, hogy mennyire befolyásol politikailag ez, de hogy a TV2-
nek egy kormánybiztosnak a kezébe adása, azt önök mennyire tekintik innovatív 
megoldásnak? 

Az 50. oldalon látjuk azt, hogy 92 millió forint folyt be önökhöz a 
közmunkásként visszafoglalkoztatottak támogatására. Mivel konkrét tudomásom 
van arról, hogy önök elbocsátottak, majd visszafoglalkoztatottak - kevesebb bérért 
talán? - embereket, szeretném megkérdezni, hogy hány főt érintett ez a megoldás, 
hogy önök elbocsátották, majd újra alkalmazták őket.  
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Az egyéb működési célú támogatásokról már a képviselő asszony kérdezett, 
akkor most arra már külön nem térnék ki, de azt gondolom, arra még 
mindenképpen ki kell térnünk, hogy lényegében minden állampolgárnak a 
94 milliárdos MTVA-kiadás, ez lényegében azt jelentette, több mint 9400 forintjába 
került fejenként. Ez a megoldás sok tekintetben választási propagandát is szolgált, 
éppen ezért kérdezem, hogy amikor az MTI elutasítja egyébként ellenzéki pártok 
megjelenési lehetőségét, akkor önök ezzel foglalkoztak-e, vagy pedig ezt alapvetően 
kizárták.  

Vannak-e további kérdések? (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, képviselő 
asszony! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Önök azt 

írták a személyi célú kiadások vonatkozásában, hogy nem éltek azzal a lehetőséggel, 
amennyi létszámot engedélyeztek a szervezetük részére, és ehhez képest, amint az 
elnök úr is az előbb mondta, önök mégis közmunkásokat foglalkoztatnak. 
Megkérdezném, hogy feloldanák-e ezt az ellentmondást. Ha önöknek szabad 
státuszuk van, ami lehetőséget ad önöknek arra, hogy azokat feltöltsék dolgozókkal, 
akkor milyen összefüggésben van ez a közmunkások foglalkoztatásával? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, további kérdés nincs, így önöké a 

szó. Tessék, parancsoljanak, megfelelő munkamegosztásban, ahogy gondolják! 

Válaszok 

HIDASI GÁBOR főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Bizottság! Sorrendben az első pár 
kérdést, amelyek konkrét előirányzatok teljesítésére vonatkoztak, és azt gondolom, 
talán konkrét tételekre is kíváncsi lenne, most nem fogjuk tudni megválaszolni, erre 
írásban fogunk választ adni. (Dr. Varga-Damm Andrea: Köszönöm.) Köszönöm. 

Még ugyancsak a képviselő asszony kérdezte a folyószámlahitelt, hogy mi 
szükség volt rá, ha amúgy meg tartalékok vannak. A bevezetőben említettem, hogy 
ez négy külön zárszámadást tartalmaz: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságét, a 
Médiatanácsnak kettőt, illetve az MTVA-t. A tartalékok a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóságnál jelentkeznek, a folyószámla-visszafizetés pedig az MTVA-nál, 
tehát ez a két szervezet keveredik. Egyébként a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság mint közigazgatási szerv nem is vehet fel hitelt, úgyhogy itt valószínűleg 
valamilyen keveredés történt. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon! 
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Igen, 

akkor én folytatnám itt a válaszok sorát. Először is a képviselő asszonynak egy 
tévedését szeretném kiigazítani: mi nem vagyunk a költségvetés fejezete, mi önálló 
gazdálkodó szerv vagyunk, önálló szabályozó hatóság vagyunk az Európai Unió 
előírásai szerint gazdasági függetlenséggel, tehát ezzel a most megtárgyalásra kerülő 
költségvetéssel. Ez egy alapvető tévedés, hogy a költségvetés részeként fejezetként 
kellene bennünket kezelni.  

Kérdezte a képviselő asszony a reklámot. A reklámot kizárólag a Bűvösvölgy, 
tehát a médiaértés-oktatás népszerűsítésével kapcsolatban használjuk fel, illetve a 
fogyasztói tudatosság fokozásával és edukálásával kapcsolatban. Talán a képviselő 
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asszony is látta a kisfilmjeinket, amelyeket a feltöltős kártyák adategyeztetésével 
kapcsolatban vagy a hasonló, hírközléssel kapcsolatos, ám a fogyasztók számára 
talán nem annyira közismert kérdésekkel kapcsolatban tettünk közzé. A 
folyószámlahitelt megválaszolta a kollégám. Köszönöm szépen.  

 
DR. BÁTHORY ZOLTÁN (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Én pedig 

akkor annyival egészíteném ki itt az előző válaszokat, hogy az elnök úr a 
szoftvervásárlásra kifejezetten rákérdezett. Azt mindenféleképpen le kell szögezni, 
hogy a nevezett személy vagy nem nevezett, de akire az elnök úr utalt, a Microsoft 
munkavállalója, tudomásom szerint biztosan nem a hatóságnál áll közszolgálati 
jogviszonyban vagy munkaviszonyban, maximum más állami szervnél lehet, tehát 
ilyen formán erre vonatkozóan nem tudunk most mit mondani. Ha azonban az 
elnök urat kifejezetten a szoftvervásárlás érdekli, akkor erre vonatkozóan is 
pontosan lebontva kiegészítő tájékoztatást tudunk nyújtani írásban. Most így nem 
készültünk, hogy melyik szoftverből mennyi licencet vásárolt a hatóság. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim? (Dr. Karas Monika 

jelentkezik.) Helyett még az elnök asszony következik. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Igen, 

egy kiegészítést, mert erre nem tért ki a kollégám. A hatóság a KEF-hez önkéntesen 
csatlakozott szervezet, tehát ami a KEF-en rendelkezésre áll, azt ott szerezzük be 
közbeszerzésen, egyébként pedig a közbeszerzési törvény előírásai szerint mindig 
mindenre közbeszerzési eljárást folytatunk le, amire a törvény előírja.  

Az 50. oldalra hivatkozott az elnök úr a közmunkásokkal kapcsolatban; ez 
szintén az MTVA-t érinti, a hatóságot nem. Ha ezzel kapcsolatban pedig, ahogy a 
kollégám mondta, van még olyan részletkérdés, amit most itt nem tudunk 
megválaszolni, akkor általánosságok helyett, azt gondolom, sokkal méltóbb a 
bizottság tekintélyéhez is, hogy erre írásban vállalunk választ adni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Akkor a képviselő asszony 

jelentkezett.  
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Akkor csak pontosítsuk, hogy mire 

kérem a válaszokat, jó? Tehát a tanácsadás 432 milliójából megkaptam, hogy 
közbeszerzés, amit a törvény az adott értékhatárra előír. Akkor hadd kérjem, miután 
ez egy nagy csomag, amit önök ebben a 432 millióban felmutattak, hogy ezt talán 
részletezzék, tanácsadás, ügyvédi díj és egyebek.  

Rákérdeztem az informatikai fejlesztésükre mind a hardvert, mind a szoftvert 
illetően. A 30 százalékos növekedésre az volt a kérdésem, hogy a tervezése ennek 
mikor kezdődött, és hogy mikor történt a teljesítés. Gyakorlatilag ez a kettő, amire 
kérnék akkor választ. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések után van-e valakinek véleménye még, 

amit szeretne elmondani? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor köszönöm 
szépen. 

Szerintem segíteni fogjuk a hatóságot azzal, hogy akkor írásban jelezzük, 
pontosan milyen kérdésekre várunk itt kölcsönösen választ, több ilyen kérdés 
maradt. Ezt egyeztetni fogjuk, akkor megküldjük, már csak azért is, mert itt a 
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korábbi beszámolók kapcsán azt tapasztaltam a jegyzőkönyvek alapján, hogy a 
hatóság mindig megküldte a válaszát. Ennek megfelelően ezt köszönjük szépen, és 
kérjük akkor, hogy ezt a gyakorlatot folytassák. 

Határozathozatal 

Ezzel együtt most még vannak bennünk bizonytalanságok, de nekünk döntést 
kell hozni. A benyújtásra lehetőséget adó döntésre kerül most sor, ha jól értem. 
Ennek megfelelően aki ezt támogatja, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, 8 igen. Van valaki, aki nem támogatta? (Szavazás.) 2 nem. Van 
valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Akkor így a határozatot, a döntést meghoztuk.  

Köszönjük szépen a beszámolót, köszönjük, hogy akkor ennek alapján 
lehetett dönteni. (Jelzésre:) Igen, merthogy ez ősszel kerül majd plenáris ülésre és 
még a további bizottsági helyekre.  

Nekünk dönteni kell arról is, hogy a törvényjavaslat tárgyalásának további 
szakaszában ki képviselje a bizottságot. Kérdezem, hogy van-e erre irányuló javaslat. 
Nézek a képviselő asszonyra, hátha. Ha igen, akkor erről döntés következik. (Dr. 
Szűcs Lajos jelentkezik.) Szűcs alelnök úr ezt szeretné képviselni, azt gondolom, 
akkor ez egyértelmű. Kisebbségi vélemény képviseletére? (Jelzésre:) Itt nem lehet, 
nincs lehetőség, így majd akkor képviselőként tudjuk kifejteni a véleményünket. 
Elnézést kérek itt a bizonytalanságért, megszüntettük. Szűcs Lajos úr képviselni 
fogja a bizottságot. 

Akkor ezzel lezárhatjuk a napirendet, köszönöm szépen. Köszönjük önöknek 
a részletes tájékoztatót. További jó munkát kívánunk önöknek! 

Egyebek  

A 3. napirendi pont, az egyebek között szeretnék önöknek egy tájékoztatást 
adni, ami arról szól, jelentős részben a sajtóból szerzett információk alapján - 
természetesen azóta kutatva tovább -, hogy az Európai Bizottság figyelmeztetést 
adott Magyarországnak, amiért tartósan megsérti a középtávú költségvetési 
hiánycélra vonatkozó szabályokat. A Bizottság egyben azt javasolta az Európai Unió 
Tanácsának, hogy fogadjon el ajánlást, Magyarország tegyen megfelelő 
intézkedéseket még 2018-ban a középtávú hiánycélhoz való közeledés érdekében. A 
Költségvetési bizottság elnökeként feladatomnak és felelősségemnek tartom, hogy 
ezzel mindenképpen foglalkozzunk, erre ki kell térni, ezért Varga Mihály miniszter 
úrhoz fordultam, hogy erről egy részletes tájékoztatót nekünk szíveskedjen adni, hol 
tartanak ma és milyen lépéseket kívánnak tenni ennek érdekében. A levelet önök is 
megkapták, azt gondolom, egyébként fent van a honlapunkon is. Bízom abban, hogy 
mihamarabb megérkezik a válasz, és ezt természetesen azonnal a bizottság tagjainak 
rendelkezésére fogom bocsátani. Ezzel kapcsolatosan ezt a tájékoztatást szerettem 
volna adni. 

Még egy ilyen van, hogy a Pénzügyminisztérium honlapján megtalálható 
költségvetési tervezési körirat - ami megfelelő kiindulópontot jelenthet - és az 
elhangzott nyilatkozatok alapján várható, hogy akkor június 12-én benyújtásra kerül 
a költségvetés. Ennek ismeretében általános vitára a június 25-ei héten, majd a 
bizottsági részletes vita, a július 2-ai héten pedig már TAB-szakaszra kerül sor. 
Kérem, hogy ennek megfelelően tervezzék majd a munkájukat.  

Az ülés berekesztése  

Van-e egyebek között bárkinek még közérdekű bejelentenivalója? (Nem 
érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az ülést bezárom. Köszönöm szépen, hogy 
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itt voltak és lehetőséget adtak arra, hogy a bizottság eredményesen elvégezze a 
munkáját. További szép napot kívánok önöknek! Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc)  

 

 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 

 


