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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása  

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a 
sajtó munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai 
ülésén. Az ülést ezennel megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy az ülés megtartásához a plenáris ülés alatti 
ülésezés miatt a házelnök úr egyetértésére volt szükség.  

Dr. Hargitai Jánost Szűcs Lajos alelnök úr, Kara Ákost Szabó Zsolt úr és 
Horváth Istvánt pedig Barcza Attila úr helyettesíti, így megállapíthatjuk, hogy az 
ülésünk határozatképes, ennek megfelelően munkánkat meg tudjuk kezdeni. 

A napirendi javaslat elfogadása következik. Képviselőtársaim megkapták az 
ülés napirendi javaslatát. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a napirendi 
javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom akkor, hogy 9 igen és 
1 nem szavazattal a bizottság a napirendi javaslatot elfogadta. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/7839. számú törvényjavaslat  
(Állásfoglalás kialakítása a képviselői módosító javaslatokról, 
előterjesztőként) 

A napirendi pont tárgyalására térünk át. A törvényjavaslat benyújtójaként a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetéséről szóló 
T/7839. számú törvényjavaslathoz benyújtott képviselői módosító javaslat 
megvitatására és az állásfoglalás kialakítására kerül sor. A törvényjavaslathoz egy 
módosító javaslat érkezett, azt Szabó Szabolcs képviselő úr nyújtotta be 
T/7839/2. számon. Ennek megfelelően a napirend tárgyalását megnyitom. (Bősz 
Anett megérkezik az ülésre.) 

Köszöntöm körünkben képviselő urat, és megkérem, hogy foglaljon helyet az 
asztalnál. (Megtörténik.) Szeretném önnek elsőként megadni a szót azzal, hogy 
indokolja meg a módosító indítványt. Öné a szó. Parancsoljon, képviselő úr!  

Szabó Szabolcs (független) előterjesztése 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Elnök 
Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Valóban, az NMHH 2020. évi 
költségvetéséhez adtam be egy módosító javaslatot. Az általános vitaszakaszban azt 
már megbeszéltük a plenáris ülésen, hogy ez részben egy ilyen furcsa helyzet, hogy 
ennek a bizottság a technikai benyújtója, de a jelenlegi törvényi szabályozások ezt 
írják elő. Valóban, itt arról van szó, hogy egy külön döntésben kell az NMHH-t, az 
NMHH Médiatanácsát, a mecenatúra-programot, az MTVA költségvetését 
megerősíteni, és így meghatározni a 2020. évre. 

Nagyjából az általános vitaszakaszban a főbb tartalmi kifogásaimat ezzel 
kapcsolatban már elmondtam, mind az NMHH-t, főleg az NMHH Médiatanácsát 
illetően, mind az MTVA működését illetően. Itt csak azt emelném ki újra a módosító 
javaslatom kapcsán, hogy én nagyon nem vagyok azzal megelégedve, és azt 
gondolom, joggal kifogásolom, hogy az MTVA és a hozzákapcsolódó Duna 
Médiaszolgáltató milyen tevékenységet folytat. Mondhatjuk azt röviden és tömören 
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összefoglalva, hogy kritikán aluli, nem közmédiaként működik, hanem 
egyértelműen propagandatevékenységet folytat, és ezért nagy tisztelettel mint 
adófizető állampolgár tudom azt mondani, hogy fizesse akkor az, akinek azt a 
propagandát folytatja, ezt nem az adófizetőknek kell ugyanis fizetni. Akkor 
érdemelnének meg egy forint adópénzt is, tehát adóforrást, adóforintot, ha 
közszolgálati médiaként működnének.  

Ellenzéki képviselőként én magam is többször tapasztaltam már, de azt 
gondolom, a teremben ülő társaim is ezt tapasztalhatták, elnök úrról különösen 
nem kell beszélni, hogy ő milyen módon tapasztalhatta azt a fajta elfogulatlanságot, 
ami az MTVA-ban minket ér. Innentől kezdve én csak azt tudom mondani, hogy 
nulla forintot érdemel az MTVA, és ezért tartalmazza az én módosítóm azt, hogy a 
költségvetését nulla forintban állapítsuk meg. 

Felmerülhet még esetleg a kérdés, de akkor előre válaszolok rá, hogy 
nemcsak azt a közvetlen költségvetési forrást nullázná le ez az előterjesztés, hanem 
a kereskedelmi bevételeit is az MTVA-nak, de azt pontosan tudjuk, hogy az nem 
valódi kereskedelmi bevétel, így innentől kezdve, azt gondolom, semmilyen 
koherenciazavart ez nem okozna.  

Azt gondolom, azért az ország egy jelentős része nagy megnyugvással venné 
tudomásul 2020-ban, ha ennek következtében befejezné az MTVA az elfogult 
tevékenységét. Köszönöm szépen. Ha esetleg kérdés van, természetesen szívesen 
válaszolok. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen az indokolást. Kérdezem a tisztelt 

bizottságot, hogy kérdése, véleménye, javaslata kinek van. (Jelzésre:) Köszönöm 
szépen, akkor Bősz Anett képviselő asszonynak megadom a szót.  

Kérdések, hozzászólások 

BŐSZ ANETT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Mélyen egyetértve a 
képviselő úrral, egyrészt köszönöm az előterjesztést, másrészt azt azért el kell 
mondani, hogy itt a Költségvetési bizottságon belül is egy olyan vita zajlik 
rendszeresen, amelynek keretében mi elmondjuk, hogy itt voltaképpen nem a köz 
szolgálatára, hanem az adófizetők megtévesztésére, illetve a többi polgár 
megtévesztésére használják évről évre azt a közel 100 milliárd forintnyi közpénzt, 
amiből gazdálkodik a Médiahatóság, illetve az MTVA. Úgyhogy csak támogatni 
tudom az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény, javaslat? (Senki sem 

jelentkezik.)  
Azon túlmenően, hogy én magam is egyébként egyetértek teljesen azzal a 

javaslattal, hogy a pártállam médiájának ilyen működésére biztosan nincs szükség, 
hiszen annyira egycsatornásan működik és annyira azonos, egy érdeket szolgál, ami 
lehetetlenné teszi azt, hogy valóban a választópolgárok széles körét tudja érinteni. 
Éppen ezért, amíg ezen érdemben változtatni nem tudnak, és önmagában talán a 
Kulturális bizottság se tesz arra kísérletet, hogy ennek tartalmi változtatására is sor 
kerüljön, mert erre a Költségvetési bizottság nem jogosult, és ezt nem is akarja itt 
vitatni, addig a múlt évi tapasztalatok alapján - látva azt, hogy már akkor is volt erre 
kísérlet, de semmilyen módon nem fogadták meg, hanem folytatták tovább azt a 
pártállami működést és annak kiszolgálását - azt gondolom, hogy alkalmas arra a 
javaslat, hogy igen, támogatandó, mert erre a működésre ebben a formában semmi 
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szükség nincsen. Meg kell szüntetni az MTVA-t, és akkor kevesebb birkózást kell 
csinálni, kevesebb ügyre lesz szükség ahhoz, hogy észrevegyék, amit tesznek, az 
helytelen. Köszönöm szépen.  

(Jelzésre:) Közben Szűcs Lajos alelnök úr is szót kért. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A javaslat nevetségességét semmi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy az egészet el próbálja törölni természetesen úgy, hogy a képviselő 
úr legalább annyira jól tudja, hogy vészhelyzeti és más kötelezettsége természetesen 
fennáll ezeknek a médiumoknak. Ha ezeket is el akarják törölni, ebből látszik, hogy 
az a tehetetlen düh, ami önökben van, miért munkálkodik. 

Azt szeretném önöknek mondani, hogy természetesen mondhatnak ilyeneket, 
de ezzel az ügy komolyságát fogják elvenni, és azt hiszem, pontosan jól tudják, hogy 
mivel ez benne van a 2020-as költségvetésben, és azt már megszavazta a parlament, 
ennek a javaslatnak az égadta világon, azontúl, hogy önök most propagandát 
próbálnak a saját maguk részére csinálni, semmi más értelme nincs.  

Javaslom tehát a bizottságnak, hogy a vitát zárjuk le, és szavazzunk a 
javaslatról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még alelnök urak jelentkeztek, gondolom, a vita 

lezárása előtt még szót kérnek. Ezért akkor megadom a szót dr. Tilki Attila úrnak. 
Tessék, parancsoljon! 

 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 

lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A határozati házszabály 113. §-ának 
(1) bekezdését szeretném felolvasni: „A bizottság elnöke megnyitja és részrehajlás 
nélkül vezeti, majd berekeszti az ülést; engedélyezi a felszólalásokat, ügyel a 
házszabályi rendelkezések betartására és az ülés rendjére, valamint kihirdeti a 
szavazás végeredményét.” „Részrehajlás nélkül vezeti” - ajánlom ezt a mondatot 
immáron sokadszor elnök úr figyelmébe.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Nézzünk egy újabb alelnöki 

hozzászólót! Boldog Istváné a szó, parancsoljon! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársak! A helyzet a következő: ön, illetve önök, hiszen támogatják, ahogy 
hallom, megszüntetnék az M2-t. Az M2-n jelenleg a Dinótalpak megy, hatalmas 
politikai vihart kavar, biztos vagyok benne. 10.45-kor is a Dinótalpak lesz, 11 órától 
a Kockásfülű nyúl zavarja önt és az ellenzéket nagyon, úgy látom. 11.05-től a 
Dörmögőék újabb kalandjai, utána a Frakk, a macskák réme és a Mesék Mátyás 
királyról. Tehát ön az egész Magyar Televíziót megszüntetné, az M2-t is, jelzem, 
ahol ilyen műsorok vannak. Ön szerint ezek politikailag elfogultak. Ne haragudjon 
meg, ön meg akarja szüntetni, hogy a magyar gyerekek normális magyar meséket 
lássanak, ne mindenféle háborús mesefilmeket kelljen nézniük a külföldi 
csatornákon; ezt akarja elvenni ön.  

Most nem akarom felolvasni, mondjuk, az M5 műsorát, az M3-nak (Hohn 
Krisztina: Az M3 megszűnt!), vagy akár az M1-ből idézni azokat a műsorokat, 
amelyek egyébként nem híradóként mennek, hanem más műsorok. Tehát én úgy 
látom, azonkívül ahogy Szűcs Lajos úr mondta, hogy politikai hasznot akarnak 
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kovácsolni valamiből, amiből nem lehet, ráadásul ártani szeretnének annak, hogy a 
magyar fiatalok, a magyar gyerekek normális magyar meséket nézzenek, például a 
Magyar népmeséket. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Természetesen akkor meghallgatunk 

mindenkit. Alelnök asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon, Hohn Krisztina! 
 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Önök tévednek! Itt senki nem az M2-t akarja megszüntetni, és 
azt gondolom, Szabó Szabolcs is tökéletesen tudja, hogy nem is fog ennek hatására 
megszűnni (Boldog István: Azt kérte!), mindössze egy figyelmeztetés, vagy 
jajkiáltás, vagy nevezzék, aminek akarják, szeretne lenni az ellenzék részéről, hogy 
az M1 nem lehet propagandatévé. Az ellenzéknek ugyanolyan joga lenne abban 
szerepelni, és elmondani a véleményét, mint önöknek. Kétharmad ide vagy oda, mi 
is itt vagyunk. Köszönöm szépen. (Dr. Tilki Attila: Listáról!) Nem mindegy? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Megadom a szót Potocskáné 

Kőrösi Anita képviselő asszonynak. Parancsoljon!  
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Azért jó hallgatni egy ilyen vitát, amikor kormánypárti 
képviselőtársaim, alelnök urak nem is cáfolják azokat a mondatokat, amelyeket 
Szabó Szabolcs képviselőtársam elmondott (Dr. Tilki Attila: Nincs értelme!), és 
előterjesztésében indokolásként szerepeltet. Inkább erre kellene válaszolni, ami le is 
van írva, és mindenki szerintem már többször elmondta akár itt a bizottsági ülésen, 
akár a plenáris vitán, hogy a közszolgáltatás van veszélyben. Egyetértek alelnök 
asszonnyal, hogy igen, ez egy figyelemfelhívás, egy segélykiáltás, hogy térjenek már 
észhez, mert itt erről van szó, és nem arról, hogy az M2-t meg a mesecsatornát meg 
akarjuk szüntetni. (Boldog István: Most miért tett rá javaslatot?)  

Nem, alelnök úr, itt nem erről van szó! Itt arról van szó, hogy ez egy 
közszolgálati csatorna (Dr. Szűcs Lajos: Ez vicc, erről van szó!), és ezt kell… 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, bocsásson meg! Alelnök urakat megkérem arra, 

hogy kicsit türtőztessék magukat, mert különben újra a részrehajlás problémája 
merülhet nálam fel. Szóval, a képviselő asszonyé a szó. Parancsoljon!  

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm, befejeztem.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólót a várakozók listáján nem 

látok, ezért az előterjesztőnek, Szabó képviselő úrnak megadom a szót. Tessék, 
parancsoljon! 

Szabó Szabolcs (független) reagálása 

SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Köszönöm 
szépen az aktív részvételt ebben a rövid vitában. Ügyrendi jellegű vitába nyilván én 
nem mennék bele, nem az én dolgom, legfeljebb jelzem, hogy ez a házszabályi 
rendelkezés legfeljebb azt jelzi, hogy az ülésvezetést hogyan kell lebonyolítani. 
(Dr. Tilki Attila: Mindenhez ért! Mindenhez ért!) Az, hogy képviselőként elnök úr 
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elmondhatja a véleményét, szerintem benne van a házszabályban. (Dr. Szűcs Lajos: 
Át kell adni az elnöklést!) Egyébként Kövér László házvezetési stílusához, azt 
gondolom, azért ez nem hasonlítható. (Boldog István: Napirend?) 

 
ELNÖK: Maradjunk abban, hogy Szabó Szabolcs képviselő úré a szó. (Boldog 

István: Ön előadónak van itt, és arról beszéljen, amit behozott!) 
 
SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Ha már nálam van a szó, akkor 

áttérnék az érdemi és tartalmi részére (Dr. Tilki Attila: Ezért lenne itt!), a többihez 
meg csak azt tudom mondani, hogy tanulmányozzák a házszabályt.  

Egyrészt azért azt én nagyon furának tartom, hogy azt a képviselőt támadják 
meg azzal, hogy propagandát folytat, aki a propaganda folytatása ellen felemeli a 
hangját, és szóvá teszi, hogy azért ezt nem adóforintokból kéne végezni. Szóval, ez 
mondjuk, egy erősen érdekes érvelési technika, és azt gondolom, ez nem kíván 
részletesebb kifejtést. Az meg természetesen egy hajánál fogva előrángatott érv, 
hogy itt a vészhelyzeti kötelezettséget lehetetlenítené el a dolog, ugyanis ezt néhány 
egyszerű módosítással tökéletesen lehetne rendezni a több száz jelen lévő csatornán 
keresztül, ami ma Magyarországon elérhető, és egyébként ez használható is lenne 
erre. 

Boldog István itt előhozta a mesecsatornát. Most nyilvánvalóan, ha csak 
rajzfilmeket láthatnánk a közszolgálati médiában, akkor szóba nem kerülne, hogy 
én ilyen előterjesztést nyújtsak be. (Dr. Tilki Attila: Nem ismeri az M2 
programját!) Csak én például olyanokra is emlékszem, hogy még a focimeccsek 
szünetében is ezek a rövid egyperces híradók mennek, amelyekben megy a 
propaganda, és akkor mondtam egy példát. Úgyhogy természetesen itt maga az 
egész konglomerátum, egyértelműen kijelenthető, propagandát folytat abban a 
formában, ahogy működik. Innentől kezdve azt gondolom, jogosan teszem azt 
szóvá, hogy ezt nem adóforintokból kellene megvalósítani. Azt hiszem, ezek voltak 
az érdemi hozzászólások, amelyekre reagálnom kellett. Köszönöm szépen.  

További hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Közben Boldog István alelnök úr 
szólásra jelentkezett ismét. Tessék, parancsoljon! Öné a szó. 

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Nehéz máshogy értelmezni, mint hogy ön megszüntetné a 
rajzfilmcsatornát, vagy a sportcsatornát, vagy esetleg a régi filmek csatornáját, 
hiszen azt írja, hogy „csatornák”. Az indokolásban az összes, az összes mondatában 
a „csatornák” kifejezés szerepel, ami azt jelenti, hogy ön nemcsak azokat a 
csatornákat szüntetné meg, ahol híradó van, hanem megszüntetné a 
rajzfilmcsatornát is. Nyilván zavarja önt a Magyar népmesék, biztos vagyok benne, 
vagy esetlegesen azok a rajzfilmek, amelyeket régi magyar rendezők rendeztek, 
rajzoltak. Nagyon sajnálom ezt, én ilyen előterjesztést nem tudok támogatni. Arra, 
hogy önt zavarja a híradó, biztos vagyok benne, hogy van indoka. Énszerintem az is 
pártatlan, de ez egy más kérdés, ezen vitatkozhatunk, de azt mondani, hogy ön az 
összes csatornától elvenné a pénzt, köztük a rajzfilm- vagy a sportcsatornától, vagy a 
régi filmek csatornájától, ne haragudjon meg, mindennek a teteje. Ha a híradótól 
akarta volna elvenni, akkor arról még vitatkozhatnánk. Erről nincs értelme 
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vitatkozni, mert ön el akarja venni a magyar gyermekektől a magyar rajzfilmeket. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólást egyelőre nem látok, ezért 

én magam csatlakoznék azok köréhez, akik nem tartják nagy bajnak azt, ha 
egyébként ezzel a csatornával - illetve egész pontosan az MTVA-ról és annak 
vezetőjéről, Papp Dánielről a bíróság is kimondta, hogy hírhamisító Papp 
Dánielként nyugodtan megemlegethetjük. Az ebből származó következménnyel, 
miszerint erre az MTVA-támogatásra semmi szükség nincsen, teljesen egyetértek, 
mind a bíróság, mind pedig a képviselő úr javaslatával. Szerintem a Kockás fülű 
nyúl is és Frakk is hálás lenne azért, ha ilyen elhíresült csatornákon egyébként nem 
tudnának szerepelni vagy kellene szerepelni, és ezzel próbálni legitimálni azt, amit 
egyébként más csatornákon pedig művelnek. Tehát azt gondolom, éppen ezért talán 
őket is inkább fel kellene szabadítani ez alól a teher alól. 

Mivel további hozzászólás nincsen, és itt újabb vita bontakozott ki, 
megkérdezem az előterjesztőt, hogy van-e esetleg még hozzászólási szándéka. 
(Jelzésre:) Tessék, képviselő úr, öné a szó. Parancsoljon! 

 
SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Lehet, hogy 

nem fogalmaztam meg érthetően, de akkor még egyszer elmondom: azért nullázza 
le ez az előterjesztés minden egyes csatorna esetében a forrásokat, legyen az 
televízió vagy rádió, mert az én meglátásom szerint mindegyik propagandát folytat 
(Dr. Tilki Attila: Nem.), és ezt egyértelműen elmondtam szerintem az előbb is. És 
azt is egyértelműen elmondtam példaként, hogy még a focimeccsek szünetében is - 
tehát nem azért vagyok mérges, mert nem jó az az NBI-es meccs, amit éppen nézek, 
mert az még egy dolog, hanem azért is, mert a szünetben tolják a propagandát. Ez a 
probléma, és ez viszonylag egyértelmű, tehát nem kell hozzá különösebben mélyen 
odafigyelni, hogy az ember érzékelje, hogy mennyire elfogult az a féle tájékoztatás, 
és ez minden csatornáját érinti. (Boldog István: Mese.) 

Itt természetesen lehet ilyen, hogy is mondjam finoman, akkor a 
mesecsatornához hasonlítva, gyerekes érvelést előhozni, hogy egyes elemeket 
kiemel, és azt mondja, hogy mert én azt akarom megszüntetni. Nem. Évek óta 
nagyon következetesen ezt mondom. Értelemszerűen az ilyenfajta vitákat a 
Kulturális bizottságban szoktunk lefolytatni, hiszen valóban ott van ennek 
tartalmilag a helye, csak az előterjesztés jellege miatt kellett idehozni. Holnap is jön 
Karas Monika majd a bizottság elé, és ott fogjuk ezt tartalmában megint 
részletesebben átbeszélni. Szóval, én évek óta következetesen mondom, hogy ez az 
egész konglomerátum rosszul működik, rosszul használja az adóforintokat, és 
egyértelműen pártpropagandát folytat. Ez elég egyértelműen és világosan látszik, 
ezért kellene ezt az egészet szépen megszüntetni, és egy normális közszolgálati 
médiát felépíteni. Amíg ez nem így működik, addig szerintem nagy nulla forintot 
érdemel ez az egész. 

És valóban, ezt elmondtam az általános vitában is, de akkor elmondom itt 
még egyszer: engem beperelt az MTVA, mert merészeltem azt mondani, hogy a 
közszolgálati média, ami állami médiaként működik, rendszeresen híreket hamisít, 
gyárt, magyaráz; beperelt ezért az MTVA. Bíróság jogerős ítéletében azt mondta, 
hogy ezt nyugodtan mondhatom rájuk, nem azért, mert nekik tűrni kell egy 
képviselőnek az állításait, benne van az indokolásban, hanem azért, mert a per 
során tételesen bizonyítottuk, hogy ez így van, és innentől kezdve jogosan állítom 
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ezt, és nem egy ilyen ítélet van. Ilyen ítéletek után szerintem vérlázító, ha 
adóforintokat költünk erre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr, úgy látom, 

csatlakozni kíván a vitához. Tessék, parancsoljon, Boldog alelnök úr! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Szeretném megköszönni Szabó Szabolcsnak, hogy elismerte, a mesecsatornát is be 
akarja tiltani. Igaz, arra nem tudott mondani érvet, hogy milyen propagandát talált 
benne, de nyilván zavarja a Magyar Népmesék. Én önt megértem, abszolút 
megértem, zavarja a Magyar Népmesék, zavarja a Frakk és a többi. Csak ezt 
akartam mondani, hogy köszönöm szépen, és legyen szíves majd az ellenzéki 
képviselőtársainak is elmagyarázni, hogy elismerte, be akarja tiltani a 
rajzfilmcsatornát. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez lehetőséget ad arra, hogy az előterjesztőnek 

ismét szót adjak. Tessék, parancsoljon, képviselő úr! 
 
SZABÓ SZABOLCS (független) előterjesztő: Köszönöm szépen. Akkor 

harmadszorra mondom el: nekem nem kell beismernem semmit, amikor a legelső 
alkalommal pont ezt mondtam. Ön mással vitatkozik. Velem ne vitatkozzon, oda 
kell figyelni arra, amit én mondok! 

Másrészt csak javaslom, hogy akkor nézze is már néha azt a csatornát, az M2 
ugyanis nem mesecsatorna. Meg kell nézni az egész műsorfolyamát. Nézze végig 
egyszer egy héten, hétfő nulla órától vasárnap éjfélig! Csak jelentem, hogy ott nem 
csak mesék vannak. Tessék megnézni! Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy a várakozók listája nulláról nem 
bővült, így akkor a napirendi pont tárgyalása véget érhet azzal, hogy most a 
T/7839/2. számú képviselői módosító javaslatról való állásfoglalás következik.  

Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért ezzel. Szavazni fogunk géppel. (Szavazás. - 
Barcza Attila: Lemaradtam, nem szavaztam!) Ha jól értem, akkor Barcza képviselő 
úr nemmel szavaz. Akkor a helyes megállapítás az, hogy 4 igen, 7 nem és 
1 tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítványt elutasította.  

Akkor a Kulturális bizottság holnapi üléséhez jó munkát kívánok, hiszen 
holnap folytatják a törvényjavaslat részletes vitáját. A Költségvetési bizottság iménti 
döntéséről pedig írásban tájékoztatni fogom a Kulturális bizottság elnökét. 

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük szépen képviselő úrnak, 
hogy segítette a munkánkat. 

Egyebek 

A 2. napirendi pont az egyebek. Tájékoztatom önöket, hogy a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
T/7556. számú törvényjavaslat esetében a bizottsági jelentések és az összegző 
jelentés vitájára várhatóan jövő hét hétfőn, november 18-án kerül sor. A 
bizottságban megfogalmazódó többségi véleményeket Szűcs Lajos alelnök úr 
ismerteti. A kisebbségi véleményt ismertetők köre pedig kibővült azzal, hogy Hohn 
Krisztina, Bősz Anett és jómagam is fogjuk azokat a plenáris ülésen ismertetni. 
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Van valakinek valamilyen bejelentenivalója még az ülés bezárása előtt? 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a 2. napirendi pontot lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Ezzel egyben az ülést is berekesztem. Köszönöm szépen. További jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc)  

 

 

Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 
 


