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Napirendi javaslat 
 
1. Tájékoztató a Letelepedési Magyar Államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből 

letelepedési engedélyt szerzett befektetők, illetve családtagjaik számáról, a 
program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a letelepedési 
államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi beruházásokról 

Meghívottak: 
Varga Mihály pénzügyminiszter 
Pintér Sándor belügyminiszter 
Barcza György János, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója 
Balogh László, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. Igazgatóságának elnöke 

 
2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről szóló 

törvényjavaslat (T/… szám)  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

Meghívott: 
Dr. Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke 
 

3. A helyi önkormányzatok által beszedett adók igazságos megosztása érdekében 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1468. szám)  
(Szabó Sándor és Hiszékeny Dezső (MSZP) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl: Varju László (DK), a bizottság elnöke  
 

Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), a bizottság alelnöke    
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke   
Barcza Attila (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)  
Mesterházy Attila (MSZP)  
Bősz Anett (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Dr. Tilki Attila (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
V. Németh Zsolt (Fidesz) Boldog Istvánnak (Fidesz)  
Szabó Zsolt (Fidesz) Barcza Attilának (Fidesz)  
Ritter Imre (nemzetiségi képviselő) dr. Hargitai Jánosnak (KDNP) 
 

A bizottság titkársága részéről 

Dr. Mátis Kornél, a bizottság főmunkatársa  
Dr. Birinyi Georgina, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Karas Monika elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Sorbán János gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság) 
Fulmer Lászlóné gazdasági igazgató (Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap)  
 

Megjelentek  

Hidasi Gábor főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság) 
Dr. Báthory Zoltán parlamenti megbízott (Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket. Köszöntöm a megjelenteket. Szeretettel 
köszöntöm a bizottság tagjait, a sajtó munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket, 
mindenkit a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom. 

Bejelentem, hogy dr. Tilki Attila urat Szűcs Lajos alelnök úr, V. Németh Zsoltot 
Boldog István úr, Ritter Imrét pedig Hargitai János alelnök úr helyettesíti. A 
megbízások alapján megállapíthatjuk, hogy a bizottság határozatképes.  

A napirendi javaslat elfogadására teszek most javaslatot. Képviselőtársaim 
múlt héten e-mailen megkapták az ülés napirendi javaslatát; helyben is ki lett osztva. 
A napirendi javaslathoz házszabályszerűen érkeztek módosítási javaslatok, 
amelyekről most döntenünk kell.  

Döntés a napirendi javaslat módosítására vonatkozó 
kezdeményezésekről, a napirendi javaslat elfogadása 

Az első. Szűcs Lajos alelnök úr indítványozta, hogy az 1. napirendi pont, 
mégpedig a „Tájékoztató a Letelepedési Magyar Államkötvényről, a nemzetgazdasági 
érdekből letelepedési engedélyt szerzett befektetők, illetve családtagjaik számáról, a 
program adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a letelepedési 
államkötvények vásárlói által végrehajtott magyarországi beruházásokról” szóló 
napirend tárgyalására ne kerüljön sor. Alelnök úr, néhány mondatot engedjen meg. 
Azt kell hogy mondjam, hogy teljesen új információk kerültek elő az elmúlt 
időszakban. Az Államadósság Kezelő Központ a minap kiadott egy közleményt, 
amelyben egyik oldalról azt mondják, hogy 3 milliárd forintos eredmény körülbelül, 
ami ebből a programból keletkezett, míg egyébként szakértői vélemények alapján 
ennek a tízszerese, 30 milliárd forint veszteség keletkezett, kára keletkezett a magyar 
állampolgároknak. Ami ezt bemutatja, az erre vonatkozó tájékoztató füzetet önöknek 
átadtam, kérem, hogy önök is tájékozódjanak, és arra kérem önöket, hogy az új 
információk alapján legyenek szívesek ebben támogatást biztosítani. Ez a helyzet 
azért is állhatott elő, mert a Transparency International - és meghívtam a 
szakértőiket, dr. Ligeti Miklós úr itt is van a körünkben, aki az előzetes egyeztetés 
alapján kész és tud tájékoztatni bennünket arról, hogy ezek az új információk hogy is 
néznek ki. És Romhányi Balázs úrral közösen tudják ezt megtenni.  

Természetesen a mai ülésre meghívtam pénzügyminiszter urat, a 
belügyminiszter urat - hiszen itt másféle kockázatok is felmerülnek - és az 
Államadósság Kezelő Központ vezetőit is. 

Mindezen új információk birtokában én tisztelettel azt javaslom, hogy az 1. 
napirendi pontot tárgyaljuk meg. Amennyiben itt még további tájékozódásra van 
szükség, akkor azt kérném, hogy tartsunk pár perc szünetet, hogy mindezt mérlegelni 
lehessen. Szükség van-e szünetre ön szerint, alelnök úr? (Dr. Szűcs Lajos nemet int.) 
Nincs szükség. Akkor most nem tudok mást tenni, mint hogy elsőként erről a 
kezdeményezésről döntenünk kell. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a 
napirendi javaslat módosítására vonatkozó kezdeményezéssel. (Barcza Attila 
megérkezik az ülésre.) Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
7 igen. Ki az, aki nem értett egyet a módosítással, és a napirend tárgyalását javasolja? 
(Szavazás.) 4 nem. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy ennek a napirendi pontnak 
a tárgyalására - eddig - még nincs módunk. 

Van viszont még egy lehetőségünk, mert jött egy második kezdeményezés: 
Mesterházy Attila képviselő úr indítványozta, hogy a mai ülésen a „Letelepedési 
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Magyar Államkötvények költségvetési hatásairól, illetve ezek tapasztalatai alapján 
hogyan értékeli a kormány a programot?” című napirendi pont megtárgyalására 
kerüljön sor. Mint ahogy jeleztem, Varga Mihály pénzügyminiszter úr meghívása 
mellett - ők egyébként nem jelezték, hogy a mai napon ne vennének részt ezen az 
ülésen, de Szűcs alelnök úr tájékoztatta a bizottságot, hogy nem fogják támogatni ezt 
a kezdeményezést.  

Itt most tehát Mesterházy képviselő úr kezdeményezéséről kell döntenünk. 
Akkor ezt most vita nélkül tesszük meg. Kérdezem a bizottságot, ki ért egyet azzal, 
hogy a napirendi javaslat módosítására sor kerüljön. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
4 igen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Sajnálatos módon ennek a 
napirendi pontnak a tárgyalására nem kerül sor.  

Szeretnék önöknek tájékoztatást adni, hogy Szabó Zsolt urat Barcza Attila 
képviselő úr helyettesíti. 

Szeretném még azt megtenni, köszönve, hogy szakértők rendelkezésre állnak, 
és a bizottságot szeretnék tájékoztatni, mert ugyan most nem tudtuk napirendre 
venni, és nem volt erre mód, hogy a kormány is kifejthesse álláspontját és itt 
kölcsönösen megismerhessük az álláspontokat, hogy a bizottsági ülést követően 
rögtön egy ilyen szakértői beszélgetésre sor kerülhessen. Kérem mindenkinek az 
érdeklődését, maradjanak itt, és a bizottsági ülés folytatásaként ezt a kérdéskört 
járjuk körbe és vizsgáljuk meg.  

Most pedig akkor az 1. napirendi pont tárgyalására kerül sor… (A bizottság 
munkatársának jelzésére:) Bocsánat! Köszönöm szépen. Most pedig akkor 
megkérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet az imént módosított napirendi 
javaslattal. (Közbeszólás a kormánypártok oldaláról: A módosított? - Dr. Varga-
Damm Andrea: Azt se tudják, miről van szó!) A módosítottat, igen. (Szavazás.) Ki 
az, aki ezzel így nem ért egyet? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Akkor ebben a 
formában fogadtuk el ezt a napirendet.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/… számú törvényjavaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Az 1. napirendi pont tárgyalására kerül sor: a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 2019. évi egységes költségvetéséről szóló törvényjavaslat-tervezet 
megvitatása és a benyújtásáról való döntés.  

Köszöntöm dr. Karas Monikát, az NMHH elnökét, valamint Sorbán János 
gazdasági igazgatót, Fulmer Márta gazdasági igazgatót, Hidasi Gábor tervezési és 
kontrolling főosztályvezetőt és dr. Báthory Zoltán elnöki kabineti parlamenti 
megbízottat.  

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. A médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 134. § (3) bekezdése 
alapján jár el a bizottság. Az NMHH elnöke a törvényben előírt határidőn belül 
megküldte a törvényjavaslat-tervezetet, amelyet indoklással együtt a bizottság 
tagjainak előzetesen eljuttattunk, és most kiosztottunk. A bizottságnak október 31-ig 
kell a törvényjavaslatot benyújtania az Országgyűlésnek. 

Elnök asszony, megadom önnek a szót. Kérem, egészítse ki szóban a javaslatát, 
majd válaszoljon a bizottság tagjai által feltett kérdésekre. Tessék, parancsoljon! Öné 
a szó. 

Dr. Karas Monika elnök (NMHH) hozzászólása 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Jó 
reggelt kívánok! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük szépen a lehetőséget, 
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hogy ismét bemutathatjuk a jövő évi költségvetésünket a bizottságnak. A Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi költségvetésének tényadatait a kollégáimtól 
fogják hallani, előtte azonban engedjék meg, hogy szóljak néhány szót 
általánosságban a hatóság költségvetési sajátosságairól. 

A hatóság értelemszerűen a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik. Ahogyan az önök előtt is már 
ismert, a hatóság jogszabályban meghatározott intézményi autonómiával rendelkezik, 
ennek megfelelően a jogállását szabályozó médiatörvény tartalmazza az alapvető 
követelménynek számító intézményi autonómia elvárásainak megfelelő normákat, 
ezek közé értve a gazdálkodási, gazdasági autonómia kérdését is, hiszen egy 
intézményrendszer függetlenségének egyik legfontosabb garanciája a gazdasági, 
gazdálkodási autonómia.  

Fontos megjegyezni, hogy a törvénynek megfelelően az NMHH a kiadásait 
saját bevételeiből és költségvetési hozzájárulásból fedezi. A médiatörvény garanciás 
jelleggel határozza meg a hatóság bevételeit. Saját bevételét képezik a frekvenciadíjak, 
az azonosítók lekötéséért és használatáért, valamint a hatósági eljárásért fizetett 
díjak, valamint a felügyeleti díj, amelyeket a hatóság hatékony szakmai működésére 
kell felhasználni. Ezek a díjbevételek jelentik tehát a hatóság gazdálkodásának 
alapját. A hatóság, mint kizárólag a törvénynek alárendelt szerv, saját bevételeinek 
részletes szabályait mégsem lehet törvényben meghatározni, mert itt tipikusan olyan 
változók megadásáról van szó, amelyeknek folyamatosan tükrözni kell a hírközlési 
piac aktuális állapotát, így a törvényi szabályozásnál gyorsabb és hatékonyabb 
jogalkotási eszközökre van szükség a piaci torzulások elkerülése érdekében.  

Továbbá a törvény a hatóság saját bevételeivel kapcsolatos rendeletalkotási 
felhatalmazással biztosítja egyébként az európai normákban is elvárt pénzügyi 
autonómiát és függetlenségét. Mindezek alapján, továbbá még arra is tekintettel, hogy 
a frekvenciák és az azonosítók körében a hatóság az állam tulajdonosi jogait 
gyakorolja, a hatóság elnökét rendeletalkotási jogkörrel hatalmazza fel, ezért 
rendeletben lehet megállapítani az előbb felsorolt frekvenciadíjakat, az azonosítók 
lekötéséért és használatáért fizetett díjakat, továbbá a hírközlési és a postai 
szolgáltatók felügyeleti díjának mértékét. Ezen díjak tekintetében elmondható, hogy a 
hatóság komoly tapasztalattal és információval rendelkezik a felügyelt piacokon, ezért 
biztosított, hogy a törvényi garanciák keretében, összhangban a kormány által 
kialakított hírközlés-politikával, illetve a rádióspektrum-politikával, olyan módon 
határozzuk meg az egyes díjelemeket, hogy az hatékonyan szolgálja a hírközlési és a 
kapcsolódó piacok közérdekű fejlődését.  

A hatósági tevékenységgel összefüggő szakmai feladatainkat szem előtt tartva 
hatékonyan tervezzük meg a kiadásokat is minden évben, egy jóváhagyott beszerzési 
tervnek megfelelően.  

A dologi működtetési költségek évről évre nagyságrendileg állandó összeget 
képviselnek, a beruházások pedig a hatékony munkavégzést szolgálják.  

A Médiatanács és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 
költségvetését illetően, ahogy azt kollégáim is el fogják mondani, annyit kell 
általánosságban elmondani, hogy a Médiatanács a hatóság önálló jogi személyiségű 
szerve, amely a hatóság gazdálkodási autonómiáján belül is további függetlenséggel 
bír. Természetesen a Médiatanács is a költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik, figyelembe véve azon 
garanciális normákat, amelyeket a médiatörvény biztosít mint eltéréseket. 

Mindezek mentén a törvényjavaslat előkészítése során alapul vettük a korábbi 
évek tapasztalatait, így a kifejezett pénzügyi, költségvetési kérdésekre, kérésekre, 
illetve a képviselői kiegészítő igényekre tekintettel készítettük elő a javaslatot. 
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Kollégáimmal úgy gondoljuk, hogy az előkészített törvényjavaslat és az ahhoz fűzött 
indokolás kellő részletességgel magyarázza el az egyes költségvetési sorokat.  

A tisztelt bizottság idejével vissza nem élve, amennyiben igénylik, a gazdasági 
igazgató asszony és a gazdasági igazgató úr az egyes részeket nagyon röviden 
összefoglalná, hogy mindezek ismeretében dönthessen a bizottság a benyújtásról. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. Szerintem, ha ezeket az 

időhatárkereteket figyelembe lehet venni, és röviden meg lehet tenni, akkor 
természetesen örülünk annak, ha beszámolnak. Tessék, parancsoljanak! 

Sorbán János gazdasági igazgató (NMHH) hozzászólása 

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én akkor a számokról szeretnék itt szólni, 
először is arról, hogy mitől egységes ez a költségvetés. Attól egységes, hogy négy 
szervezetet, négy költségvetést foglal keretbe ez az előterjesztés: az első a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság költségvetése, a második a Médiatanács költségvetése, a 
harmadik a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok költségvetése és a negyedik a 
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap költségvetése. Az első háromról én 
mondanék pár szót, az MTVA költségvetéséről pedig kolléganőmnek, Fulmer 
Mártának adom át a szót. 

Az NMHH bevételi főösszege 2019-ben várhatóan 34,6 milliárd forint lesz. 
Ennek fő részei a következők.  

A Médiatanács hivatali szervének költségfedezetére kapott működési 
támogatás évek óta változatlan összegben, 2 milliárd 224 millió forintban kerül 
megtervezésre. A legnagyobb tétel a közhatalmi bevételek csoportja, ez több mint 
26 milliárd forint összegű. Ebből az azonosítók használatáért fizetett díj 2,5 milliárd 
forint, ami megegyezik a 2018-as előirányzattal.  

A tervezett felügyeletidíj-bevétel 2 milliárd 84 millió forint. Idetartoznak a 
bírságok, amelyek a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére 
lesznek felhasználhatók. Ezek tervezett összege 434,8 millió forint. 

A közhatalmai bevételek legnagyobb részét, mintegy 78 százalékát a 
frekvenciadíjak alkotják, 20 milliárd 448 millió forint összeggel kerültek 
betervezésre. A részletes indoklásban teljes analitikáját adtuk a frekvenciadíjaknak, 
tehát ez egészen részletesen kiderül a törvényjavaslatból. 

Jelentős bevétel még a működési bevételek előirányzata, amelyik 6 milliárd 
200 millió forint. De ez az előirányzat túlnyomó többségében az adóköteles 
tevékenységünk áfáját jelenti, tehát ezt a több mint 6 milliárd forintot mi megkapjuk 
áfabevételként, és a kiadási oldalon is meg fog jelenni, hiszen befizetjük az állami 
költségvetésbe.  

És ha már kiadások, akkor a kiadásokról néhány szó. Az egyik legfontosabb 
tétel természetesen - mint minden költségvetési szervnél - a személyi juttatások 
összege, ez 9,5 milliárd forint; és az ehhez kapcsolódó, munkaadókat terhelő 
járulékok és adók, ez mintegy 2 milliárd forinttal került megtervezésre. Ezek a 
járulékkulcsok a jelenleg általunk ismert összegekkel kerültek megtervezésre, 
miszerint ez az adó 2019 júliustól 17,5 százalékos mértékűre csökken. 

A személyi költségek előirányzata 700 fős létszámkerettel került 
megtervezésre.  

A dologi kiadások előirányzata 12 milliárd forint. Ennek is a nagyobbik része, 
6,4 milliárd forint az az áfa, amit az előbb is említettem, ami befizetésre kerül az 
állami költségvetésbe. 



9 

Az egyéb működési célú kiadások soron jelennek meg a tudatos fogyasztói 
döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére szolgáló összegek. De ez a kiemelt 
előirányzat tartalmazza az MTVA részére nyújtandó működési célú támogatás 
összegét. Ezt tehát a költségvetés 8,4 milliárd forintban határozza meg. Ezt a tételt az 
MTVA csak és kizárólag a műsorszórási költségeinek finanszírozására használhatja 
fel, figyelemmel az M4, M5 csatornák fenntartására és HD-terjesztésére.  

A beruházási kiadások összege áfával növelten 2,5 milliárd forint. Itt főleg a 
mérőszolgáltatásunk zökkenőmentes folyamatát biztosító beruházások és 
informatikai fejlesztések találhatók. 

A második költségvetés a Médiatanácsé. A Médiatanács működési 
költségvetésének fedezetére 199 millió forint fordítható. Ez magában foglalja az 5 
tagú testület személyi juttatásait és járulékait, valamint működésüket segítő szakértői 
kereteket és a társhatósági szabályozó szervezetek részére adott támogatásokat is.  

Egy viszonylag technikai tétel, hogy a Médiatanács működési költségvetésében 
kell kimutatni a médiapiaci bevételek, a médiaszolgáltatási díjak áfatartalmát. Ez 
482 millió forint. Ez is megjelenik a kiadási oldalon is, és befizetésre kerül az állami 
költségvetésbe. Így a Médiatanács költségvetési főösszege 681 millió forint lesz.  

Az utolsó, a harmadik tétel a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok 
bevételi és kiadási főösszege, amelyik nyilvánvalóan egyező összeg: 1,8 milliárd 
forinttal került megtervezésre. Itt kiemelésre érdemes, hogy ez jelentősen nőtt a 
korábbi évekhez képest, hiszen az egyes számú országos kereskedelmi frekvencia 
használatából származó bevételeket is szerepeltettük a tervben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tömörséget. És akkor hasonlóan szeretném 

átadni önnek a szót. Tessék, parancsoljon! 

Fulmer Lászlóné gazdasági igazgató (MTVA) hozzászólása  

FULMER LÁSZLÓNÉ gazdasági igazgató (Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 
Folytatva kollégám által elmondottakat: az NMHH-költségvetés részeként került 
előterjesztésre az MTVA 2019. évi költségvetése, amely 92,7 milliárd forint bevételi, 
illetve kiadási főösszeget tartalmaz.  

Az MTVA médiatörvényben is rögzítetten egyéb gazdálkodó szervezet, amely 
üzleti terv és beszámoló készítésére kötelezett, költségvetésében ezért az Mttv.-ben 
meghatározott bevételek, illetve elsősorban a pénzalapi funkciójából eredő kiadási 
sorok tervezésére kerül sor, és ez is került részletesen bemutatásra az 
előterjesztésünkben.  

Az MTVA fő bevételi forrását a médiatörvény szerint meghatározott és 
Magyarország központi költségvetésében elfogadott közszolgálati hozzájárulás képezi, 
amely a következő évre 73 milliárd forint összegben került beállításra. 

Az MTVA vállalkozási tevékenységet is folytat, kereskedelmi árbevétele 
9,5 milliárd forintban szerepel költségvetésünkben.  

A további bevételek az MTVA számára az Mttv. alapján az NMHH által 
beszedett és az MTVA-hoz rendelt díjakból, kamatokból és óvadékokból tevődik 
össze, illetve az Mttv. 134. §-a szerinti NMHH-pénzeszköz átadásából, amit kollégám 
is említett, amit műsorterjesztési költségekre, azoknak a finanszírozására használhat 
fel az MTVA. A bevételek ezzel együttesen teszik ki ezt a 92,7 milliárd forintot.  

Az MTVA költségvetésének kiadási oldalát egyrészt a médiatörvényben 
megfogalmazott egyéb támogatási feladatainak a finanszírozása teszi ki, a 
költségvetésben felsorolt szervezetek részre folyósított támogatásokból tevődik össze, 
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másrészt a médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének a 
kiadásaiból. 

A médiatörvény alapján az MTVA látja el a Médiatanács, a Közszolgálati 
Közalapítvány, a Duna Médiaszolgáltató, a Magyar Rádió művészeti együtteseinek, 
illetve a Nemzeti Audiovizuális Archívum fenntartását szolgáló kft.-nek a 
finanszírozását. Ezek a támogatási funkciók a költségvetés kiadási oldalából 
9,2 milliárd forintot tesznek ki.  

A médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenység kiadásai 
tartalmazzák az MTVA személyi juttatásait, járulékait, dologi, valamint beruházási-
fejlesztési kiadásait, illetve az államháztartás felé befizetendő általános forgalmi adót, 
ami 14 milliárd forint éves szinten. Ezek a kiadások összességében 74,7 milliárd 
forintot tesznek ki, így a kiadási oldal 92,7 milliárd forint. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nézek még elnök asszonyra, hogy akkor ezzel az 

előterjesztést, illetve a kiegészítéseket megkaptuk… (Dr. Karas Monika bólint.) 
Köszönjük szépen.  

Kérdések, válaszok  

A vitát megnyitom. Most pedig a bizottság tagjainak kérdései következnek, 
amit megelőzően, engedje meg, egyetlen kérdést szeretnék csak föltenni. Elnök 
asszony hogyan érzékeli - ugye itt nagyon sok ember nagyon sok pénzért, több mint 
90 milliárd forint felhasználásával - a közszolgálatiság érvényesülését? Ha 0-100-as 
skálán nézzük, akkor milyen mértékben érzi megvalósultnak azokat a közszolgálati 
kötelezettségeket, amely a kiegyensúlyozott tájékoztatásról szól, és így mindenkinek 
lehetőséget adnak, és ilyen értelemben - a jogszabályt betartva - valóban ennek 
érvényt tudnak szerezni. Szóval a lényeg az, hogy ezt milyen mértékben látja 
megvalósulni? 

De előtte még átadnám a szót. Képviselő asszony, Varga-Damm Andrea jelezte, 
hogy van kérdése. Tessék, parancsoljon! 

 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Azt szeretném kérdezni, hogy lesz 

még a kérdésen kívül a véleménynyilvánítás szakasza, vagy kezeljük együtt a kérdést 
és a véleményt.  

 
ELNÖK: Kezeljük együtt, képviselő asszony! 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Akkor véleményt mondanék, jó? 
 
ELNÖK: Tessék, parancsoljon, öné a szó. 
 
DR. VARGA-DAMM ANDREA (Jobbik): Már az előző évi beszámolónál is 

kifejeztem azon álláspontunkat, hogy magát ezt az egész szervezeti és költségvetési 
rendszert teljesen torznak tartjuk, hiszen annyira nevetséges, hogy egy hatóságnak a 
költségvetési és szervezeti rendszerébe tartozik egy általa ellenőrzendő 
médiaalrendszer. Szerintem a világon ilyen nincs, de az Orbán-kormány elég 
sajátságos megoldásokat szokott alkalmazni.  

Véleményemet fejezem ki a vonatkozásban is, ha megnézzük, hogy eredetileg a 
frekvenciáért miért kér az állam díjat, akkor azt látjuk a több tíz évvel ezelőtti 
előterjesztésben, hogy ennek célja az volt, hogy az állam azokból a piaci viszonyokból 
tudjon részesedni, amely egy médiafelület működtetése során a média szervezetéhez 
bevételként érkezhet. Gyakorlatilag - ha tetszik, ha nem - ez a bevétel alapvetően egy 
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piaci viszonyrendszerből származó profitmegosztás. Ily módon azt várnánk el, hogy 
az állam ezt a bevételét egyéb tevékenységére fordíthassa, és legyen olyan szintű, 
amire azt lehet mondani, a polgárok azt tudják mondani, hogy megéri.  

Elképedve látom, hogy tulajdonképpen a magyar állam azért szed 
frekvenciadíjat, hogy fenntartson egy hatóságot, és fenntartson egy egyébként 
propagandagépezetet, ami a minőségét illeti, de ha nem nevezhetnénk 
propagandagépezetnek, akkor is semmi más, mint egy médiaszervezet.  

Úgy ítélem meg, hogy ez egy rendkívül pazarló gazdálkodás. Úgy gondolom, azt 
a fajta célt, amiért egyáltalán a frekvenciadíjat bevezették, hogy az állampolgárok és a 
magyar költségvetés érdekeit szolgálja, egyáltalán nem szolgálja, sőt sokkal többe 
kerül ennek a szervezetnek és az MTVA plusz járulékos szervezeteinek a fenntartása, 
mint amennyit a frekvenciadíjakból beszedünk. Azt lehet mondani állampolgárként 
és képviselőként, hogy ez nem egy jó üzlet. 

Elképesztőnek tartom a dologi kiadásoknak is és a személyi kiadásoknak is a 
mértékét. Valóban a magyar polgárok a milliárdos nagyságrendeket már nem is értik, 
mert nem tudják, hány nulla, ahhoz utána kell számolniuk, hogy mondjuk, a 
millióhoz képest mi a viszonyszáma vagy a viszonyrendszere, ezért tulajdonképpen 
nem is tudnak reagálni az ilyenfajta költségekre, viszonyokra és pazarlásra, mi viszont 
mint képviselők tudunk erre reagálni. Elfogadhatatlannak tartom, hogy ilyen 
nagyságrendű összegeket költenek mind a hatóságra, mind a társult szervezetekre, és 
azt gondolom, hogy ha akár egy cégnél, bármely szervezetnél vagy akár egy családban 
ilyen típusú pazarlás lenne, akkor nem dicsérgetnék azokat, akik ezt a kezükben 
tartják.  

Úgyhogy természetesen, bár sokat nem ér, mert a kormányzó pártok képviselői 
mindent megszavaznak, amit elébük tesznek, mindenképpen nemmel fogok szavazni, 
egyrészről a struktúra torz viszonya, másrészről a pazarló gazdálkodás miatt. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. (Jelzésre:) Mesterházy Attila 

úr, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány 

kérdésem. Az első az volna, hogy a kormány által bejelentett leépítések érintik-e az 
MTVA vagy az önök által felügyelt szervezetek bármely egységét, és ha igen, akkor 
mekkora százalékú elbocsátás várható önöknél. Ehhez jó lenne tudni, hogy lebontva 
különböző szervezeteknél összesen hány fő dolgozik, és ezek közül hány vezető 
beosztású munkatárs van.  

Az is érdekelne csak úgy hozzávetőlegesen, biztos van ilyen adatuk, hogy 
mekkora az átlagfizetés önöknél, tehát lehessen nagyjából arányában látni, hogy a 
mostani viszonyok között hol helyezkednek el ezek a fizetések, amelyekkel önök 
dolgoznak; ebben egy átlag is jó nekem. (Dr. Varga-Damm Andrea távozik az 
ülésről.)  

Az is érdekelne - gondolom, ezt talán inkább majd utólag tudják megküldeni a 
bizottság tagjainak -, hogy kiket támogattak, mekkora összeggel, tehát milyen típusú 
támogatásokat adtak akármilyen együttműködés, szponzoráció, ösztöndíj keretében. 
Az is érdekelne, itt több helyütt, a Médiatanácsnál írták, hogy 18 millió forintot, azt 
hiszem, ha jól emlékszem, költenek külső szakértők megbízására. Ha ezt a listát el 
tudnák küldeni nekem, hogy kik ezek a szakértők, milyen témában bízták meg őket és 
mekkora összeggel, milyen hosszú időre, az hasznos volna a számomra. Az is 
érdekelne, hogy az MTVA-nak mekkorák a reklámbevételei, tehát nagyjából ebből a 
92 milliárdos összegből mi az, amit reklámbevételek alapján tudnak behozni.  
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Lenne egy olyan kérdésem - itt írtak erről a gyors internetről és egyebekről, 
erről jutott eszembe. Mit tudnak tenni annak érdekében, hogy mondjuk, a magyar 
vidék, a kisebb települések is érezzenek ebből valamit, hiszen azt látom, hogy a 
magyar vidék lemarad ebben a gyorsinternet-programban, valószínűleg a cégek nem 
abban érdekeltek, hogy ott fejlesszenek első helyen. Ugyanez vonatkozik a 
mobilhálózat lefedettségére. Állandóan halljuk a különböző reklámokban, hogy 
kilencven-nemtudomhány százalékos lefedettség van, de nincs Magyarországon 
autópálya, amelyen végig lehetne telefonálni az első helytől, az első kilométertől a 
végéig, egyetlenegy szolgáltatóval sem. Tehát ebben milyen eszközeik vannak? 
Tesznek-e valamit ebben az ügyben? Foglalkoznak-e ezzel a két kérdéssel? Tehát hogy 
a gyors internet valóban a mai világban mindenki számára elérhető legyen, akár mint 
esélyegyenlőséget is biztosító eszköz, illetőleg az zavarja-e önöket, hogy effektíve egy 
autópályán nem lehet végig mobiltelefonálni Magyarországon, és mindegy, hogy 
melyik autópályát választjuk, és az is mindegy, hogy melyik szolgáltatóval 
próbálkozunk ebben a kérdéskörben. Elnök úr, egyelőre ennyi. Köszönöm szépen. 
(Dr. Szűcs Lajos jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bősz Anett képviselő asszony 

következik. Tessék, parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (független): Köszönöm, és az alelnök úrnak külön köszönöm, 

illetve a kormánypárti képviselőtársaknak azt szeretném megköszönni, hogy ezt a 
napirendi pontot, illetve ennek a tárgyalását nem akadályozták meg szavazatukkal a 
bizottsági ülés legelején, úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy az előterjesztőket 
végig tudtuk hallgatni. 

Azt gondolom, annak ellenére, hogy a Költségvetési bizottságban ülünk, 
amikor az oktatási rendszer költségvetéséről vitázunk, akkor is kötelességünk 
elmondani azt, hogy mire is megy az adófizetők pénze, ugyanis kiadási és bevételi 
főösszegek összepasszintásában, azt gondolom, bárki tud teljesíteni, ugyanakkor a 
közszolgáltatások minőségét tekintve, illetve az egyoldalú tájékoztatás megvalósulását 
tekintve már egyáltalán nem muzsikál ilyen jól az MTVA, és teszi ezt az adófizetőknek 
akkora pénzéből, amiből a Margit Kórház 21 évig működhetne.  

Na most, azt gondolom, hogy ezek után nem kizárólag a költségvetés felé van 
kötelezettsége a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, hanem az állampolgárok 
felé is. A képviselőtársaim említették már a hasonló témaköröket, nem szeretném 
ezzel rabolni az idejüket, de gondoljanak arra, amikor a munkájukat végzik, hogy 
önöknek kötelességük a kiegyensúlyozott tájékoztatásért mindent megtenni; azt 
gondolom, ez jelen pillanatban nem valósul meg. Megköszönöm, ha annak ellenére, 
hogy a Költségvetési bizottság ülésén vagyunk, választ adnának erre is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Szűcs Lajos alelnök úr következik. Tessék, 

parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Nem először kell elmondanom, természetesen most már az új 
képviselőknek is, bár Varga-Damm Andrea fogta magát és elment, biztos, máma már 
nem szakad tovább, és elintézi az ügyeit.  

Furcsa helyzetben vagyunk, képviselő asszony, képviselő urak, bár ezt 
Mesterházy Attilának pontosan tudnia kell, hiszen vezette ezt a bizottságot. Nem ők 
az előterjesztők, hanem mi vagyunk az előterjesztői ennek a bizonyos javaslatnak, 
amelyet benyújt majd a Költségvetési bizottság a parlament részére, tehát nem az van, 
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hogy mi hallgatjuk meg őket, hanem mi leszünk az előterjesztői ennek a 
törvényjavaslatnak. Innentől kezdve ennek a mostani tárgyalásnak csak egy értelme 
és lényege van: javasoljuk-e, illetve benyújtja-e a bizottság, erről kell döntenie a 
Költségvetési bizottságnak. 

Az előző évek tapasztalataiból és az ott elhangzott vitákból annyit szeretnék 
önökkel megosztani, hogy költségvetési szempontból a zárszámadás lesz releváns, 
amit megint meg fogunk majd tárgyalni. Szakmai szempontból viszont a parlament 
úgy döntött, hogy a Gazdasági bizottság és a Kulturális bizottság az, ahol ezekre a 
szakmai kérdésekre lehet válaszolni, úgyhogy azt kérem a képviselő hölgyektől és 
uraktól, hogy a Gazdasági bizottságot és a Kulturális bizottságot keressék ebben a 
tárgykörben, ott egyébként ezeket a beszámolásokat a hatóság minden évben 
megteszi. Úgyhogy én az elnök urat is arra szeretném kérni, hogy arról döntsünk, ami 
a feladatunk: benyújtja-e a bizottság ezt a bizonyos törvényjavaslatot a parlamentnek 
tárgyalásra. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mesterházy Attila úr kér szót. Tessék, 

parancsoljon, képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nem tudom, akkor miért ülnek itt. Ha nem 

lehet önöktől kérdezni semmit se, mert itt szakmailag mi eldöntjük, akkor nem kell, 
küldjék el így papírban, mi összeülünk, megbeszéljük, aztán akkor eldöntjük, hogy 
beadjuk vagy nem. Természetesen nem erről szól ez a műfaj. Azért kell hogy itt 
üljenek, mert akkor tudom eldönteni felelősségteljesen, hogy támogatom-e ezt vagy 
nem, ha kérdéseket tudok feltenni, és ezekre a kérdésekre kapok kimerítő választ. Ez 
az egyik a történetben. 

A másik: örülök, hogy elnök asszony most már itt van, mert korábban el se jött 
ezekre a bizottsági ülésekre, ez egy hatalmas fejlődés, itt az elmúlt években több 
alkalommal elnök asszony nem jelent meg ezeken a megbeszéléseken. (Dr. Szűcs 
Lajos: Egyszer nem volt itt. - Boldog István: Itt kellett volna lennie bolsevik úrnak 
is!) Én vezettem a bizottságot, tehát kénytelen voltam itt ülni magával együtt ebben a 
teremben, jókedvemben nem tettem volna meg, higgye el.  

Tehát magyarul: igenis van arra joga egy ellenzéki képviselőnek, alelnök úr, 
hogy kérdezzen. Akik pedig ott ülnek, azoknak meg az a kötelessége, ha értenek a 
szakmájukhoz, akkor válaszolnak ezekre a kérdésekre. Ha nem értenek hozzá, akkor 
nem kell válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor ugyanezeket a kérdéseket megkapják 
majd írásban, és akkor írásban fognak válaszolni ezekre a kérdésekre, és akkor biztos 
sokkal több időt töltenek ezzel, mintha most letudjuk a bizottsági ülés keretében, 
hogy adnak egy szakmai választ erre a dologra. De azért az, hogy most már egy 
bizottságban egy ellenzéki képviselő nem is kérdezhet, egy elég érdekes felvetés az 
alelnök részéről. Köszönöm szépen.  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszony, megadom önnek a szót. Tessék, 
parancsoljon! 

 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Értem én Mesterházy képviselő úr indulatait, de csak mi 
találkoztunk még a múltkori parlamenti ciklusban is, és én itt voltam tavasszal is. 
Úgyhogy ezt, hogy nem járnék ezekre a találkozókra, szeretném kellő tisztelettel 
visszautasítani. 

Amit elnök úr kérdezett a közszolgálatisággal kapcsolatban: azt tudom 
mondani, hogy a kiegyensúlyozottságot a Médiatanács eljárásain keresztül tudjuk 
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lemérni. Amennyiben kiegyensúlyozottsági panasz érkezik, akkor abban a 
Médiatanács minden alkalommal kellő megfontoltsággal és vizsgálattal eljár. 

Nagyon sajnálom, hogy Varga-Damm Andrea képviselő asszony távozott, mert 
- ugyancsak kellő tisztelettel - most azért már nem bírom tovább, már tavasszal is 
észleltem, hogy összekeveri a frekvenciadíjakat, a mobilhálózatok használatáért a 
mobilszolgáltatók által fizetendő frekvenciadíjat, ami a hatóság bevétele, azokkal a 
frekvenciákkal, amelyeken a földi sugárzású rádióadások folynak. Tehát ezt a kettőt ő 
összemixeli, és ezért tartja felháborítónak, hogy ilyen összegű bevételeink vannak, 
amikor pedig a rádióadásokkal komoly problémája van.  

Az pedig, hogy a világon ilyen nem lenne: azt kell mondjam, hogy képviselő 
asszony akkor nem ismeri az európai gyakorlatot, ahol több konvergens hatóság van, 
ahol a hírközlési és a médiapiacot ugyanaz a hatóság felügyeli, illetve szabályozza. 
Egyébként ez a jövő útja és ez a fejlődés iránya is. Nem tudom, melyikünk tudja 
elmondani, hogyha egy mobiltelefont a kezébe vesz, azon a mobiltelefonon mi a 
tartalom- és mi a frekvenciaszolgáltatás. Én azt gondolom, hogy a kettő szorosan 
összefügg ma már.  

A frekvenciadíjakkal kapcsolatos egyéb előadásokat pedig a Kulturális 
bizottságban fogjuk majd természetesen a beszámolónkban megválaszolni. 

Amit Mesterházy képviselő úr kérdezett a személyzeti politikával kapcsolatban: 
a médiatörvény 110/A. §-a önálló személyzeti politika kialakítását engedélyezi a 
hatóságnak, éppen azért, mert egy olyan sajátos szakembergárdára van szüksége a 
hatóságnak, amit csak a hatóságon belül tudunk eldönteni. Egyébként azt gondolom, 
hogy kiemelkedően magas, 84 százalékos a felsőfokú végzettségű munkatársaink 
aránya. Nem tudok még egy közigazgatási szervezetről, ahol ez ilyen magas lenne. 
Tehát ezt a szakembergárdát megszerezni és megtartani, én azt gondolom, hogy 
ehhez a törvény jogosan rendelte az önálló személyzeti politikát.  

Amik esetleg szakmai kérdések vannak még, azokat pedig átadnám a gazdasági 
igazgató úrnak megválaszolásra. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék, parancsoljon, igazgató úr! 
 
SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Volt egy ilyen kérdés, hogy hány fő dolgozik az NMHH-ban. Gondolom, ez nem a 
költségvetés... Ezt mondtam, hogy 700-zal tervezzük. Az I.-VIII. havi tény alapján a 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak állománya 660 fő volt. Ebből 85 fő vezető és 
575 fő pedig köztisztviselő és alkalmazott.  

Mekkora az átlagfizetés? Az átlagos illetmény a hatóságnál 470 826 forint. Ha 
ezt kiegészítjük minden egyébbel, kafetériaelemmel, költségtérítésekkel, jutalommal, 
akkor 773 010 forint. Ez I-VIII. havi tényadat.  

Az, hogy kiket támogattunk, mekkora összeggel. Egy viszonylag szerteágazó 
tevékenység ez a támogatás, 30-40 ilyen támogatási szerződést kötünk egy évben, azt 
tudom mondani, hogy megküldjük a bizottságnak ezt a listát. Esetleg az időszakot, 
hogy ebben az I-VIII. hónapban vagy a tavalyi évben kit támogattunk, ezt majd 
eldöntjük, ha kell, megküldjük mind a kettőt. 

Ugyanez a helyzet a külső MT-szakértők díjazásával. Arról azért el kell 
mondanom, hogy minden Médiatanács-tagnak jár ez a fajta szakértői keret, de ezt 
minimális mértékben használják ki. A zárszámadásban meg lehet majd nézni. Én azt 
gondolom, ennek a 10 százalékát sem költjük el. De meg fogjuk adni pontosan, név 
szerint azt a két-három embert, ez nem több, aki szakértői tevékenységet végzett a 
Médiatanács számára. Köszönöm.  

 



15 

ELNÖK: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! Kollégák! Köszönjük 
szépen… (Jelzésre:) Még igazgató asszony? Bocsásson meg, elnézést! Tessék, 
parancsoljon! 

 
FULMER LÁSZLÓNÉ gazdasági igazgató (Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alap): MTVA-t illetően is kérdések hangzottak el, azokra röviden 
megpróbálnék válaszolni. Volt egy ilyen kérdés, hogy kormányzat által bejelentett 
leépítés vonatkozhat-e az MTVA-ra. Nem költségvetési szerv az MTVA, a dolgozói 
nem közalkalmazottak, tehát ilyen vonatkozásban ez nem gyűrűzik tovább. Az MTVA 
jövő évi terveiben nem szerepel létszámleépítés, tekintve, hogy az MTVA 
megalakulása óta, ugye 4000 fővel jött létre az MTVA a jogelőd közmédia-
szervezetekből, ma jelenleg 2024 fővel dolgozunk. Tehát az a hatékonysági elvárás, 
ami akkor megfogalmazódott a szervezet felé, az teljesült. 2024 főből összesen 17 fő 
vezető állású munkavállalónk van. A vezetői szintek az elmúlt két és fél évben nagyon 
nagy arányban leépítésre kerültek. A munka törvénykönyve szerinti vezetője 
egyetlenegy fő, a vezérigazgató. Vezérigazgató-helyettesi pozíciók sincsenek betöltve 
immáron másfél éve. 

Az MTVA-nál mint műsorkészítő vállalatnál készenléti munkarendben, illetve 
lényegében szombat-vasárnap, ünnep napirendben dolgoznak a dolgozók, tehát 
minden járulékkal, pótlékkal, kafetériával kiegészítve 496 ezer forint az átlagbér.  

Szó volt a reklámbevételekről. A költségvetés is tartalmazza az MTVA 
vállalkozásai bevételeit, ez 9 milliárd forintban szerepel a költségvetésben. Ebből 7-
7,5 milliárd forintot tesz ki a reklámbevétel, a többi pedig az egyéb vállalkozási 
tevékenységéből ered még az MTVA-nak. 

Támogatások, amennyiben ez az MTVA-t is érinti. A Média Mecenatúra 
programon kívül, ami szintén egy önálló költségvetési soron a kiadások között 
megtalálható, az MTVA nem támogatott, a tavalyi évben, tavaly előtti évben sem 
egyéb szervezeteket, támogatásai kizárólag a saját szervezetén belül működő 
szakszervezetek irányában és a velük kötött támogatási szerződés szerint történt. A 
Média Mecenatúra program támogatásai nyilvánosak, de tavaly is kérésre 
természetesen összeállítottuk azt a listát, hogy kik voltak a pályázati nyertesek. 
Amennyiben erre szükség van, akkor természetesen idén is összeállítjuk és szívesen a 
bizottság részére megküldjük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató asszony. Bősz Anett képviselő asszony 

jelezte, hogy még szólni kíván.  
 
BŐSZ ANETT (független): Igen, köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Egy egészen 

rövid kérdést szeretnék föltenni, hiszen az előirányzott és vélhető bírságbevételei 
megközelítik a félmilliárd forintos tervezett bevételt. Azt szeretném kérdezni, látnak-e 
arra garanciát, hogy betarthatatlanok a szabályok, vagy van arra nézve tervük, hogy 
miből pótolnák ezt az összeget, amennyiben mégsem kerülne ekkora bírság kivetésre? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mesterházy Attila képviselő úr következik. Tessék, 

parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen a válaszokat, illetőleg egy 

kérdés maradt le, hogy bármilyen eszközük van-e erre az internet, széles sávú 
internet, gyors internet vagy éppen a mobilhálózat (Fulmer Lászlóné: Ez a 
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médiahatóság, ebben nem…) minőségi fejlesztésére vagy ösztönzésére, hogy ebben a 
cégek úgy érezzék, hogy feladatuk van. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (A hangosító berendezés zúg.) Köszönöm szépen. Az igazgató 

asszonyt megkérem, hogy kapcsolja ki a mikrofonját, kivéve abban az esetben, ha ön 
következik. Kinek adhatok szót? (Jelzésre:) Igazgató úr, tessék, parancsoljon! Öné a 
szó. 

 
SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

A bírságra én reagálnék, az egy NMHH-s bevétel. Ez valóban egy nagyon nehezen 
megtervezhető tétel, nagyon függ a mértéke a szolgáltatók jogkövető magatartásától. 
Ezeknek a bírságoknak a 99 százalékát a három, illetve most már négy nagy 
mobilszolgáltató fizeti be. Most is van egy ilyen eset, talán a médiában is lehetett róla 
olvasni: a Magyar Telekomot bírságoltuk meg 61,5 millió forintra, mert a 
panaszkezelési eljárása nem volt megfelelő, és nem javított ezen a hatóság 
felszólítására sem.  

Maga az összeg bázisalapon került megtervezésre, tehát úgy gondoljuk, hogy ez 
így jobb és közelebb van a valósághoz, hiszen minden évben volt, nagy 
valószínűséggel lesz is, de ezt valóban garantálni nem tudjuk. Tehát ez egy ilyen tétel 
a költségvetésben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor most még van válasz. 

(Jelzésre:) Tessék, parancsoljon! 
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): A 

szélessávú internet kiépítésével kapcsolatban a szolgáltatókkal szerződést kötöttünk, 
és ezt folyamatosan ellenőrizzük. A kiépítésnek természetesen van egy határideje, de 
minden etapot ellenőrzünk, hogy betartják-e, tehát van rá eszközünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Képviselő úr! Tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): És az a paraméterkönyv, ami alapján 

megkötik velük a szerződést, tehát hogy mi az ütemezés, milyen típusú fejlesztéseket 
várnak el, milyen formában alakul ki, tehát amit utána ellenőriznek, hogy ők mit 
vállaltak, az, hogy mit kell nekik vállalni, milyen eljárásban, hol dől el, és ki dönti el? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszony! 
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): A 

frekvenciaértékesítéskor kötöttünk velük szerződést, elég vaskos szerződést kötöttünk 
minden szolgáltatóval, amikor a frekvenciákat megvásárolták az aukción. Köszönöm. 
(Mesterházy Attila: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor a vitát lassan lezárhatjuk. 

Amennyiben nincs több kérdés, akkor ezt meg is tesszük. (Senki sem jelentkezik.) 
Ennek alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2019. évi egységes 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat és annak indokolása benyújtásáról való döntés 
következhet.  
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Határozathozatal 

Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság az előttünk fekvő törvényjavaslatot az 
indokolásával együtt benyújtsa? (Szavazás.) 8 igen. Ki az, aki nem értett egyet ezzel? 
(Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
törvényjavaslat benyújtását támogatta.   

Dönteni kell arról, hogy a törvényjavaslat tárgyalásának további szakaszaiban 
ki képviselje a bizottságot. Szűcs Lajos alelnök úr jelezte, hogy ő ezt szívesen vállalja. 
Aki ezzel egyetért, kérem, akkor ezt kézfelemeléssel jelezze is! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyöntetűen támogattuk az alelnök urat, hogy képviselje a bizottságot ebben 
a tárgykörben.  

A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom. Önöknek megköszönöm, hogy 
eljöttek hozzánk, tájékoztattak bennünket, és ígérem, hogy még hívjuk önöket. 
Köszönöm szépen. Viszontlátásra! (A meghívottak távoznak az ülésről.)  

A helyi önkormányzatok által beszedett adók igazságos megosztása 
érdekében Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény módosításáról szóló T/1468. számú 
törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pontra akkor rátérhetünk, a helyi önkormányzatok által 
beszedett adók igazságos megosztása érdekében Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény módosításról szóló T/1468. számú 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenie a bizottságnak. A 
törvényjavaslatot Szabó Sándor és Hiszékeny Dezső képviselő urak nyújtották be. A 
napirendi pont tárgyalását megnyitom. 

A benyújtók közvetlenül nincsenek itt, de kérdezem, hogy bárki az indoklásban 
kíván-e részt venni. A kormány képviselője sajnálatos módon nem jelent meg, ugyan 
ez egy nagy jelentőségű átcsoportosítás vagy lehetőség lenne az önkormányzatok 
számára. A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottságot, hogy ki kíván szólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen.  

Akkor szavazásra teszem fel. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki ezt támogatja, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Így akkor 
megállapíthatjuk, hogy 8 nem és 3 igen szavazat mellett a bizottság ezt a 
tárgysorozatba vételt nem támogatta.  

A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom.  

Egyebek 

A 3. napirendi pont keretében, az egyebekben tájékoztatom önöket, hogy 
házelnök úr a házszabálynak megfelelően - az Európai ügyek bizottsága javaslatának 
megfelelően - kijelölte a Költségvetési bizottságot, hogy október 31-ig készítsen 
véleményt a következő, az Európai ügyek bizottsága által 2018. július 3-án egyeztetési 
eljárás alá vont európai uniós tervezetekről. Ez négy pontot foglal magában: 1. a 
Tanács rendelete a 2021-2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről; 
2. az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a jogállamiság 
tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének 
védelméről; 3. a Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről; 
4. az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az 
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előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a 
Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról. 

A kormány vonatkozó álláspontjavaslatait e-mailben fogom megküldeni, 
azonban nyomatékosan felhívom a figyelmüket, hogy azokat a házszabály 139. § 
(2) bekezdése alapján csak a bizottság tagjai ismerhetik meg.  

Tekintettel arra, hogy a bizottságnak október 31-ig kell véleményt kialakítani, 
és addig már csak egy bizottsági hét van, a bizottsági ülést október 25-én 11.00 órára 
fogom összehívni. Az ülést megelőzően neves szakemberek részvételével nyilvános 
eszmecserét is szeretnék folytatni ebben a témában, ennek helyéről és idejéről 
egyébként tájékoztatni fogom önöket.  

Ismét megkerestem - következő témaként itt az egyebek között - Süli miniszter 
urat, hogy eleget tudjon tenni a bizottság miniszter úr paksi meghívásának. A javasolt 
időpont november 20., a miniszter úrral egyeztetve. Kérdezem önöket, van-e 
valakinek kifogása az ellen, hogy ezt az időpontot tartsuk. (Senki sem jelentkezik.) 
Köszönöm szépen. Akkor kérem, november 20-át úgy tervezzék önök, hogy a Paksi 
Atomerőmű-látogatásra jussunk el közösen a miniszter úr meghívására. 

Tájékoztatom önöket, hogy a zárszámadás részletes vitájához megkereséssel 
éltem a pénzügyminiszterhez, a belügyminiszterhez és az emberi erőforrás 
miniszteréhez annak érdekében, hogy tájékoztassanak a központi költségvetésből 
támogatott, de az önkormányzatok által működtetett átmeneti otthonok állapotáról, 
költségvetési helyzetéről, problémáiról. A válaszokról tájékoztatni fogom önöket.  

Az ülés berekesztése 

Van-e valakinek az egyebek között bármilyen bejelentenivalója?  (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a 3. napirendi pontot lezárom, sőt az ülést is 
berekesztem.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc) 

 

 

Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 
 


