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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! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait és a 
munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom.  

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság ülése, ahogyan eddig is, a belső televíziós 
hálózaton közvetítésre kerül.  

A helyettesítések szempontjából: Kara Ákos képviselő urat V. Németh Zsolt, 
Szabó Zsoltot dr. Szűcs Lajos alelnök úr, Ritter Imrét dr. Hargitai János és F Kovács 
Sándor képviselő urat pedig Barcza Attila képviselő úr képviseli. Ezek alapján 
megállapíthatjuk, hogy a bizottságunk határozatképes. 

Javaslom, hogy a tervezetnek megfelelően kezdjük meg a munkát. A tervezetben 
az szerepel, hogy a napirendi javaslatra vonatkozó döntés következik. Képviselőtársaim 
a múlt héten kézhez kapták az ülés napirendi javaslatát. Kérem, hogy aki egyetért azzal, 
hogy ennek megfelelően tárgyaljunk, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Van valaki, aki nem értett egyet vele? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy ezt 
egyhangúlag elfogadtuk.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes 
költségvetésének végrehajtásáról szóló T/... számú törvényjavaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Ezzel rátérhetünk az 1. napirendi pontra, amely a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat-
tervezet megvitatása és a benyújtásáról szóló döntés. 

Köszöntöm dr. Karas Monika asszonyt, az NMHH elnökét, Sorbán János 
gazdasági igazgató urat, Hidasi Gábor tervezési és kontrolling vezető urat és 
dr. Báthory Zoltán parlamenti megbízott urat.  

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. A médiaszolgáltatásokról és a 
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 134. § (10) bekezdése 
alapján jár el a bizottság. Az NMHH elnöke a törvényben előírt határidőn belül 
megküldte a törvényjavaslat-tervezetet indokolásával együtt, valamint a 
könyvvizsgáló-jelentést és a 2020. évi költségvetési beszámolót is. A bizottság 
tagjainak előzetesen ezeket eljuttattuk. A bizottságnak május 31-ig a törvényjavaslatot 
be kell benyújtania az Országgyűlésnek. 

Elnök asszony, megadom önnek a szót, hogy ismertesse, illetve szükségszerűen 
egészítse ki szóban azt a javaslatot, amelyet benyújtottak, majd pedig kérem, 
válaszoljon a bizottság kérdéseire. Tessék, parancsoljon, elnök asszony! 

Dr. Karas Monika expozéja 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jogszabály imént említett 
rendelkezése alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak minden év május 
31. napjáig kell benyújtania az előző évre vonatkozó egységes költségvetésének 
zárszámadását. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat által e kötelezettségünknek teszünk 
eleget azzal, hogy előkészítettük és megküldtük a tisztelt bizottság részére, kérve annak 
benyújtását. 

A végrehajtási tényadatok előtt azonban engedjék meg, hogy szóljak néhány szót 
a hatóság költségvetési sajátosságairól. Hatóságunk értelemszerűen a költségvetési 
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szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazásával 
gazdálkodik, figyelembe véve azok garanciális normáit és a szakmai működést 
szabályozó törvény szerinti eltéréseket.  

A hatóság a jogszabályban meghatározott intézményi autonómiával 
rendelkezik, ennek megfelelően a jogállását szabályozó törvény tartalmazza az alapvető 
követelménynek számító intézményi autonómia elvárásainak megfelelő normákat, 
ideértve a gazdasági, gazdálkodási autonómia kérdését is. Mind az európai, mind pedig 
a nemzetközi viszonylatban is bevett módon ez az intézményrendszer függetlenségének 
egyik legfontosabb garanciája. 

A zárszámadásitörvény-javaslat összesen négy külön költségvetés 
végrehajtásáról számol be. Egyrészt tartalmazza az NMHH, a Médiatanács, a 
Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok, valamint az MTVA zárszámadását is.  

Fontos megjegyezni, hogy az Országgyűlés által meghozott jogszabályoknak 
megfelelően a hatóság a kiadásait saját bevételből és költségvetési hozzájárulásból 
fedezi. Ilyen bevételek például a frekvenciadíjak, az azonosítók lekötéséért és 
használatáért, továbbá a hatósági eljárásért fizetett díjak, valamint a felügyeleti díj. 
Ezek a díjbevételek jelentik tehát a hatóság gazdálkodásának alapját; itt tipikusan 
olyan változók megadásáról van szó, amelyeknek folyamatosan tükrözni kell a 
hírközlési piac aktuális állapotát. E díjak tekintetében a hatóság komoly tapasztalattal 
és információval rendelkezik a felügyelt piacokon, ezért is látjuk biztosítottnak, hogy a 
törvényi garanciák keretében, összhangban a kormány által kialakított hírközlési és 
rádióspektrum-politikával, a hatóság olyan módon határozza meg az egyes 
díjelemeket, hogy az hatékonyan szolgálja a hírközlési és a kapcsolódó piacok 
közérdekű fejlődését.  

Az e tevékenységgel összefüggő szakmai feladatokat szem előtt tartva 
igyekszünk megtervezni a kiadásokat, a minden évben jóváhagyott beszerzési tervnek 
megfelelően. A dologi működtetési költségek évről évre nagyságrendileg állandó 
összeget képviselnek, a beruházások pedig a hatékony munkavégzést szolgálják. 

Az Országgyűlés 38,4 milliárd forinttal hagyta jóvá a hatóság 2020. évi törvény 
szerinti költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait. A hatóság költségvetési kiadási 
főösszegének teljesítése 37,2 milliárd forint volt, ez 3,1 százalékos megtakarítást mutat 
az eredeti főösszeghez viszonyítva.  

A személyi juttatások előirányzaton több mint 800 millió forint megtakarítás 
történt, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzaton 
közel 440 millió forint megtakarítás történt. (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.) 

A dologi kiadások előirányzata 13,3 milliárd forinttal teljesült, ez 2,1 százalékkal 
haladta meg az eredeti előirányzat összegét.  

A beruházási előirányzaton közel 200 millió forintos megtakarítás jelentkezett, 
amely több jogcím együttes eredőjeként alakult ki. 

A költségvetési bevételek 2020-ban 38,3 milliárd forint összegben teljesültek. 
Ez összességében 99,9 százalékos teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest.  

A Médiatanács szintén a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályok megfelelő alkalmazásával gazdálkodik, figyelembe véve azokat a 
garanciális normákat, amelyeket a médiatörvény biztosít mint eltéréseket. 

A Médiatanács költségvetési kiadásainak 456,3 millió forintos összege az eredeti 
előirányzat 72,8 százalékos teljesítését mutatja. A költségvetési bevételek 540,3 millió 
forint összegben teljesültek, ami az eredeti előirányzat 86,2 százaléka. A Médiatanács 
kezelésében lévő kiadási és bevételi előirányzatok költségvetése a Médiatanács által 
kiszámlázott, de véglegesen az MTVA-t illető bevételeket tartalmazza. A kiadási és 
bevételi előirányzatok teljesülése egyaránt 1,3 milliárd forint volt.  
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Az MTVA költségvetését, illetve annak végrehajtásáról szóló beszámolót 
önállóan készíti elő, és terjeszti a Médiatanács elé. Ennek elfogadásáról a 
Médiatanácsnak előbb döntenie kell, és csak ezután válik az egységes költségvetési, 
illetve zárszámadási törvényjavaslat részévé.  

Az MTVA kiadásai két nagy csoportra oszthatók. A kiadások egyik csoportját 
azok a kiadások jelentik, amelyeket az MTVA nem a tartalom-előállítási 
tevékenységhez használ fel, jellemzően továbbutalja egyéb szervezetek működésére, 
vagy pályázatok útján osztja ki. Ezek együttes összege az elmúlt évben 8,1 milliárd 
forintot tett ki. A kiadások másik jelentős részét a tartalom-előállítási tevékenységhez 
kapcsolódó kiadások köre jelenti. Ezek között számolja el a műsorgyártási, -sugárzási 
kiadásokat, a hírügynökségi feladatokhoz kapcsolódó, valamint a mozgógép-, hang-, 
fotó- és sajtóarchívumok fenntartási, digitalizálási ráfordításait, továbbá a személyi 
jellegű kiadásokat, az MTVA működéséhez szükséges úgynevezett back office 
kiadásokat, valamint a beruházásokat és a létesítmények fenntartási költségeit. 
Ezeknek együttes összege 88,8 milliárd forintot tesz ki; az MTVA kiadásainak tehát 
91 százalékát teszi ki alapfeladatával összefüggő költség.  

A teljesség okán még fontos kiemelni, hogy az év folyamán megemelt 
közszolgálati hozzájárulásnak köszönhetően az MTVA likviditása stabilizálódott, a 
váratlan Covid-helyzet okozta védekezésre fordított költségek is kezelhetők voltak, 
tekintettel arra, hogy különösen az első hullámban, de az őszi időszakot érintően is 
jelentős műsorgyártásiköltség-megtakarítás jelentkezett, amely költségek jelentős 
része 2021-re tolódik át. Ilyen az olimpia vagy a labdarúgó-Európa-bajnokság.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Összegezve tehát az előzőekben 
elmondottakat: a törvényjavaslatunk 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. Kollégáimmal 
most is úgy gondoljuk, hogy az előkészített zárszámadási törvényjavaslat és az ahhoz 
fűzött közel 40 oldalnyi indokolás kellő részletességgel tárja az Országgyűlés elé az 
egyes költségvetési sorokat, illetve azok teljesülését. Mindezek alapján kérjük a tisztelt 
bizottságot, hogy ezek ismeretében vitassa meg az előkészített zárszámadási 
törvényjavaslatot, és támogató szavazatával döntsön annak benyújtásáról. Köszönöm 
szépen.  

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottsági vitát megnyitom. 
Kérdezem, hogy kinek van kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve 
a leírtakkal kapcsolatosan. (Nem érkezik jelzés.) Egyelőre nem látok ilyet.  

Én egyetlen dologra szeretnék rákérdezni. Elnök asszony, segítsen nekem 
megérteni, miközben köszönjük a nagyon sok szép táblázatot, és össze van adva 
minden, azt gondolom, rendben lesz, nekem ez a pénzmaradvány záró értéke, amely 
49 milliárd forintról szól, kicsivel több, és ez tartalmazza az előző évek fel nem használt 
maradványait, a 44,419 millió forintot, tehát több mint 44 milliárd forintot, hogy 
ennek mi a tartalma. Mert ha jól értem, akkor ez elköltésre is került… - akkor mi történt 
ezzel, és ez pontosan hogyan került felhasználásra?  

A másik része, amit szeretnék kérdezni, hogy a múlt évben egy számomra vagy 
számunkra fontos médium, a Klubrádió befejezte működését, ez mekkora 
bevételkiesést okozhatott önöknél. Mi történt ebből a szempontból? - pénzügyi oldalról 
kérdezem csak. Köszönöm szépen.  

Esetleg van-e további kérdés, vélemény, javaslat? (Jelzésre:) Bősz Anett 
képviselő asszony! Tessék, parancsoljon! 

 



8 

BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is köszönöm a beszámolót. 
Nekem az lenne a kérdésem, hogy „A hatóság 2020. évi költségvetésének kiadási 
teljesítése” című táblázat, amely az 1. számú mellékletben található, ebben találunk egy 
eredeti előirányzat oszlop, illetve egy módosított előirányzat oszlopot, itt egészen 
elképesztő különbség, közel 50 milliárd forintnyi különbség, amit kérdezett Varju 
elnök úr is önöktől. Szeretném megkérdezni, hogy minekutána a szabad világnak 
gyakorlatilag az összes kormányzata, illetve az összes intézménye törődött azzal, hogy 
minél több erőforrást tudjunk a járványkezelésre átcsoportosítani, azalatt azt látjuk, 
hogy itt jelentős átcsoportosítás történt, és az NMHH beszámolójában ott szerepel. 
Szeretném megkérdezni, hogy ennek mi az oka, és egészen pontosan mit nyert ebből a 
magyar társadalom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? (Nem érkezik jelzés.) 

Egyelőre a bizottság részéről nincs. Akkor megadom elnök asszonynak, illetve, ha 
szükséges, kollégáinak a szót. Parancsoljon! 

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

Köszönöm szépen. Elnök úr, a számszaki kérdésekre, engedjék meg, hogy Sorbán 
János gazdasági igazgató úr adjon pontos, számszakilag megfelelő választ. Köszönöm  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadnám igazgató úrnak a szót. Parancsoljon! 
 
SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom frappánsan és egyszerűen elmagyarázni, mert 
az előírások bonyolultak. Tényleg ellentmondásosnak látszik a tábla, de ez a hatályos 
államháztartási előírások miatt van így.  

Az eredeti előirányzat, amit itt látnak ebben a táblázatban, az nem tartalmazhat 
maradványt, az mindig csak a tárgyévi bevételeket és kiadásokat tartalmazhatja, tehát 
az adja az alapösszeget. A módosított előirányzatban viszont kötelezően elő kell írnunk 
az előző évek fel nem használt maradványait, ami - helyesen el is hangzott az 
összeg - 44 milliárd 419 millió forint volt. De ennek a törvény a helyét is meghatározza, 
és sajnos nem ugyanoda, nem abba a sorba tetteti, ahová aztán a tényleges 
maradványt - ez okozza itt a zavart. Ez a sor, ez a 44 milliárd 419 millió forint az 
5. számú, egyéb működési célú kiadások sorba került bele. Talán lehet látni ott egy 
fordított púpot, tehát ott az eredeti 8-9, a módosított lesz 53, pont ezzel a 44 
ráemeléssel. És a tény is csak 8. Sajnos én is úgy látom, hogy ez így nehezen 
magyarázható, de ez az előírás.  

Ténylegesen pedig a teljesítés oszlopban jelenik meg ez a 49. Tehát igazándiból 
úgy lenne ez összehasonlítható, hogy az előző évek fel nem használt maradványa 
44,4 milliárd forint volt, a tárgyévi maradvány pedig 49,4 milliárd forint.  

Nem került elköltésre ez az összeg, megmaradt a 44, sőt erre ráépült még további 
összeg.  

Nem tudom, van-e igény, hogy részletesen kifejtsem ezeket a maradványokat, 
de szívesen elmondom… 

 
ELNÖK: Ha megtenné, megköszönnénk.  
 
SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Tehát ezeknek a maradványoknak a nagyrésze a korábbi években képződött. 
Idetartozik a hatóság következő éveinek működési tartaléka, ez 18,4 milliárd forint. 
Erre a tartalékképzésre a médiatörvény 134. § (1) bekezdése ad lehetőséget, illetve 
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felhatalmazást. Ez a maradvány a korábbi években jött létre. E szerint a hatóság saját 
bevételéből évente legfeljebb a tényleges adott évi bevétel 25 százalékának megfelelő 
tartalékot képezhet, és az így képzett tartalék a következő években a hatóság 
működésének, feladatai ellátásának fedezetére használható fel.  

Itt elmondanám, hogy ennek a hatósági maradványképzésnek azért van egy 
speciális oka, hiszen a hatóság a költségvetési szerveknek megfelelően gazdálkodik: 
hitelt nem vehet fel, viszont közvetlenül költségvetési támogatásból sem részesül, saját 
bevételekkel fedezi a kiadásokat. Tehát ha bármi olyan terve vagy akciója, vagy 
projektje van a hatóságnak, ami túlnyúlik az adott költségvetés keretein, akkor a 
hatóságnak nincsen más lehetősége, mint hogy a korábbi években erre gyűjtöget 
tartalékot. Ugye, egy normál költségvetési szerv ilyenkor kap előirányzatot a 
költségvetésből, és megkapja a pénzét, egy vállalkozás általában hitelt vesz fel, és abból 
valósítja meg a projektjeit, de a hatóságnak egyik ilyen akcióra sincs lehetősége, 
úgyhogy csak ez az egyetlen módja annak, hogy tárgyévi költségvetésen túlnyúló 
feladatokat valósítson meg. 

Ide tartozik még, ebbe a tartalékok csoportba egy úgynevezett hírközműtartalék, 
ez is több éve létrejövő tartalék, de itt nagyon komoly feladatvégzés is zajlik a háttérben, 
fogy ez a tartalék évről évre. A hatóság egy úgynevezett hírközmű-nyilvántartást hoz 
létre, amely a teljes magyarországi hírközlési rendszer átláthatósága szempontjából egy 
kiemelkedő jelentőségű kataszter, a földhivatali nyilvántartási rendszerhez hasonlít. Ez 
a hírközlési hálózatokat tartaná nyilván országos szinten, és ez hosszabb távon képes 
kiszolgálni a hatóság szabályozó tevékenységén túl más állami szervek és az EU részéről 
felmerülő, növekvő adatszolgáltatási igényeket is. (Potocskáné Kőrösi Anita távozik az 
ülésről.) 

A harmadik ilyen elem egy digitálisátállás-tartalék, ez a hatóság 
spektrumgazdálkodásával kapcsolatos feladatokat hivatott segíteni. A hatóságnak 
alapfeladata, hogy a folyamatosan változó szakmai és technológiai feltételek között a 
nemzeti és nemzetközi szabályozással összhangban a lehető legnagyobb társadalmi 
haszonnal biztosítsa a gondjára bízott rádióspektrumot. A technológiai fejlődéssel 
párhuzamosan változik a frekvenciák használata is, így az elmúlt években a 
700 megahertzes frekvenciasáv felszabadítása történt meg, és ezek adják a gerincét a 
hazai újgenerációs 5G-s hálózatoknak. De a frekvenciák átrendezése ráirányította a 
hatóság figyelmét arra, hogy fokozottan ügyeljen a korszerű és költséghatékony 
frekvenciahasználat támogatására is, és gondolja át a feleslegessé vagy korszerűtlenné 
vált technológiák mielőbbi kivezetésének lehetőségét. 

Magyarországon kiemelkedően jók a 4G-hálózatok lefedettségi és kapacitásbeli 
paraméterei, és a célok között szerepel további nagy sebességű hálózatok létrehozása. 
Ennek a forrása a frekvenciavagyonban a 3G-technológia kivezetése lehetne, és az 
elavult 3G-s készülékek cseréjét készítjük elő ennek a forrásnak a terhére. 

A legnagyobb tartalékunk 17,7 milliárddal egy építkezésre elkülönített összeg. A 
hatóság többéves előkészítő munka eredményeként a 2020. évben megkezdte egy nyílt 
európai uniós közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezővel egy új, modern, 
többfunkciós műszaki épület létrehozását és kivitelezését a Visegrádi utcai telephelyen, 
amelynek a legjelentősebb eleme a több mérőkamra, amely a hatósági munkához 
szükséges, de lesz ebben számítóközpont, irodák, parkolók és egy rendezvények 
számára alkalmas tárgyaló is. Ez az építkezés zajlik gyakorlatilag napjainkban is, a 
mélyépítési munkák elkészültek, a szerkezetépítés van folyamatban. 

Egy tartalékunk van még, amelynek megképzésére a médiatörvény kötelez 
minket, ez a 134. § (9) bekezdése szerinti forrás: a hatóság a tudatos fogyasztói 
döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére jogosult felhasználni a hírközlési és médiapiac 
szereplőitől befolyt bírságok teljes összegét. Ugye, a bírságok összege változó, 400-
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500 millió forint évente, ezeket visszaforgatjuk, döntő többségében a már itt is említett 
oktatási programokba. A legnagyobb felhasználója ennek a Bűvösvölgy Médiaértés-
projekt. Ezek a fő irányok. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még egy kérdésem volt, bocsánat, hogy 

visszakérdezek. A Klubrádióra vonatkozó forráskiesés mennyi lehetett körülbelül? 
Köszönöm szépen.  

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

A Klubrádió nem tavaly, hanem idén februárban fejezte be a működését, tehát ha úgy 
vesszük, szorosan nem kapcsolódik a 2020-as költségvetésünk végrehajtásához. A 
Klubrádió 10 évig egyes egyedül a magyar rádiós piacon - 10 évig! - szolgáltatott műsort 
médiaszolgáltatási díj fizetése nélkül, közösségi frekvenciaként. Úgyhogy az a tény, 
hogy február 14-én a közösségi szolgáltatását befejezte, semmilyen anyagi vonzattal 
nem járt a hatóság részére. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. További kérdése bárkinek van-e? 

(Senki sem jelentkezik.) Nincsen. Akkor a vitát… (Jelzésre:) Bocsásson meg! Bősz 
Anett képviselő asszony, tessék! Parancsoljon!  

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak néztem a kormánypárti 

képviselőtársakra, hogy szeretnének-e szólni, és nem akartam volna abban a körben 
újra jelentkezni.  

Tényleg két egészen rövid tartalmi kérdéssel készültem, és azt gondoltam, hogy 
az első körben nem lenne korrekt, ha nem közvetlenül a költségvetéshez, illetve a 
beszámolóhoz kapcsolódna a kérdésem. Ugyanakkor azt gondolom, nem 
feledkezhetünk meg arról, hogy önöknek, akikkel évről évre kétszer találkozunk, és 
becsülettel beszámolnak a pénzügyekről, a magyar társadalom felé is van beszámolási 
kötelezettségük. Két olyan példát szeretnék említeni, amiben az NMHH nem látta el a 
szakmai feladatát, és ilyen módon azt gondolom, hogy az a költségvetési keret, amivel 
önök el tudnak becsülettel számolni, még alapvetően nem elegendő ahhoz, hogy 
elfogadható beszámoló feküdjön előttünk.  

Az egyik 2019-ben történt, amikor nem vizsgálta tovább az MTVA-s hangfelvétel 
ügyét a Médiatanács. Ez a hangfelvétel arról szólt, hogy a köztévében nem az ellenzéki 
összefogást támogatják, és ennek megfelelő narratíva alapján kell az anyagokat 
elkészíteni, akinek pedig ez nem tetszik, az nyugodtan felmondhat - áll a 
hangfelvételen. Ekkor elnök asszony azt mondta, hogy a médiatörvény kiemeli a 
szerkesztői szabadság elvét, emiatt nincs joguk beavatkozni.  

Ugyanakkor én felvetem, minekután elnök asszony azzal is érvelt ebben az 
esetben, hogy csak megvalósult és sugárzott médiatartalmat van lehetőségük vizsgálni, 
hogy az M1-en rendre megvalósul a kiegyensúlyozott tájékoztatás elvének sérülése, 
tehát ilyen értelemben bőven lenne alkalma vizsgálódni a Médiatanácsnak. Erre is 
hoztam egy példát: Sermer Ádám párttársam, ügyvivőtársam, a Liberális Pártból 
panasszal fordult az NMHH-hoz: az M1 Híradóban január 7-én talált egy tudósítást, 
amely az amerikai Capitolium ostromáról is szólt. Öt halálos áldozattal járt ez az 
ostromot bemutató tudósítás, amelynek a szalagcímében a következő állt: „Káoszt 
hozott Joe Biden elnöksége.” Elnök asszony, abban az időpontban történt ez a 
tudósítás, amikor Joe Biden még nem volt beiktatott elnök, és azt követően pedig 
nyilvánvaló volt, hogy a felbújtó egyébként a politikai paletta ellenoldaláról érkezett. 
Szeretném megkérdezni, hogy az NMHH azóta felülbírálta-e korábbi döntését, 
miszerint ezt a híradót nem vizsgálja. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Egyelőre 

nem látok ilyet. Elnök asszony, tessék parancsoljon, öné a szó. 
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Értem én képviselő asszony részéről, hogy egy 2019-es ügy 
felemlegetését jegyzőkönyvnek kell rögzítenie a 2020-as zárszámadási törvényünk 
kapcsán is, tehát értem én, de engedje meg, hogy én a médiával foglalkozó kifogásait a 
zárszámadási törvényünk kapcsán ne válaszoljam meg.  

Ellenben az egy jó gondolat, hogy a magyar társadalom felé beszámolási 
kötelezettséggel tartozunk, és a magyar társadalom részére mi az, amit nyújtottunk. Én 
kiemelném, hogy Covid idején kiválóan vizsgáztak a hazai informatikai hálózatok, 
hiszen mindenki tudott otthonról iskolába járni, szórakozni, kapcsolatot tartani. Az 
NMHH mint a hazai infokommunikáció és a hírközlés szabályozója és felügyelője, azt 
gondolom, hogy a magyar társadalom részére is kiválóan biztosította ezt a fajta 
szolgáltatást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mesterházy Attila képviselő úr jelezte, hogy szólni 

kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nem 

terveztem hozzászólni, de elnök asszony válasza mégiscsak arra ingerelt, hogy 
kérdezzek, vagy legalábbis véleményt mondjak, ahogy az elnök asszony mondta, a 
jegyzőkönyv miatt, hátha majd még valamikor ez jó lesz valamire.  

Szóval, elnök asszony, nem ön dönti el, hogy milyen kérdésekre válaszol. Tehát 
azért van itt, mert a képviselőknek ez a lehetősége ebben a bizottságban, hogy 
kérdezzenek öntől. Ön bármilyen választ adhat, mondhat ilyen propagandaszöveget, a 
fel nem tett kérdésre nyugodtan elmondhatja a válaszát, amit egyébként nem kérdezett 
öntől senki sem, de amit kérdeznek öntől, arra illik válaszolni. Ön egy közpénzből 
fizetett hivatalnok, a magyar adófizetők pénzéből finanszírozzák, ahogy engem is meg 
az összes többi képviselőtársamat, aki itt van. Tehát az a luxus nem adatik meg önnek, 
hogy válogasson a kérdések között. Bármilyen választ adhat, megvédheti a Fidesz 
pártérdekét mint független köztisztviselő, de akkor is önnek illik válaszolni.  

Képzelje el, ha ezt megengedte volna magának bármelyik, Gyurcsány-kormány 
idejében levő köztisztviselő, hogy idejön egy bizottsági ülésre, és nem válaszol a 
fideszes ellenzéki képviselők válaszaira. Nekem volt alkalmam államtitkárként ilyen 
szerepkörben lenni; ezek a bizottsági ülések öt-hat órát vettek igénybe, mert minden 
kérdésre szerettünk volna válaszolni, persze a mi meggyőződésünk, a mi hitünk 
alapján.  

Értem én, hogy ezek kellemetlen kérdések, mert valóban, a közmédia nem 
kiegyensúlyozottan végzi a munkáját. Mindegy, hogy ön erről mit gondol, az ország 
másik fele másképpen gondolja. Tehát teljesen világos, hogy az ellenzéki képviselők 
sokkal kevesebb beleszólási vagy megszólalási lehetőséget kapnak a közmédiában, 
mint a kormánypártiak. Ezt nekem volt lehetőségem korábban személyesen 
megtapasztalni, amikor folyamatosan azt a választ kaptam az MTV különböző 
műsoraitól, hogy most nem tudok bemenni a televízióba pártelnökként, a legnagyobb 
ellenzéki párt vezetőjeként, mert egyelőre nagyobb teret kívánnak biztosítani a 
kormányzat politikájának, hogy azt be tudják mutatni az embereknek. És akkor ezt 
több hónapon keresztül játszottuk, hogy vártuk, mikor akarnak már esetleg több 
lehetőséget adni a nullánál az ellenzéki képviselőknek.  
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Tehát, tisztelt elnök asszony, ön ide meg van hívva ebbe a bizottságba kétszer 
egy évben, mert kötelessége beszámolni, és ilyenkor kötelessége a magas fizetéséért 
tolerálni azt, hogy az ellenzéki képviselőknek vannak esetleg az ön számára kellemetlen 
kérdései. Ez így működik, ezt hívják demokráciának. Már amennyire működik a 
parlamenti demokrácia Magyarországon. Tehát, kérem tisztelettel, válaszoljon azokra 
a kérdésekre, amelyeket feltesznek az ellenzéki képviselők. Természetesen a legjobb 
tudása szerint, azt fel sem tételezem, hogy nem tud válaszolni ezekre a kérdésekre, 
maximum csak az, hogy nem akar. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további megjegyzés ebben a körben? (Nem 

érkezik jelzés.) Elnök asszony, megadom önnek a szót. Tessék, parancsoljon! 
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Köszönöm szépen. Természetesen ugyanazt tudom válaszolni, 2021-ben, a 2020-as 
zárszámadási törvényjavaslatunk bizottsági beszámolójában a médiát érintő 2019-es 
ügyet érintő kérdésre, hogy a szerkesztői szabadság alapján és a médiatörvény hatályos 
előírásai alapján jár el a Médiatanács, amikor vizsgál, vagy nem vizsgál egy ügyet. 
Pontosan ugyanezt tudom válaszolni most is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bősz Anett képviselő asszony jelezte, hogy szólni 

kíván. Tessék, parancsoljon! 
 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm. Elnök asszony, ugyan a hangfelvétel 2019-es, 

de az ön nyilatkozata 2020-as. Tehát ha esetleg van kedve mégiscsak a 2020-ban 
történt események és nyilatkozatok alapján a társadalom felé, a jegyzőkönyv felé, a 
parlament felé beszámolni, akkor örömmel veszem. (Kara Ákos megérkezik az ülésre.)  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ehhez kapcsolódó vagy más kérdés? (Nem érkezik 

jelzés.) Nincsen. Elnök asszony, tessék, öné a szó.  
 
DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): Ugyanazt 

tudom mondani, a Méditanács egy ügyben egyszer dönt. Tehát ha annak idején a 
vizsgálatra nem került sor, akkor 2021 májusában is csak azt tudom mondani, hogy 
nem vizsgálja a hatályos jogszabályok alapján a Médiatanács a felvetett ügyeket.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök asszony, akkor mégiscsak eljutottunk oda, 

hogy kaptunk egy választ. Nagyon örülünk annak, és megtisztelő, hogy tájékoztat 
bennünket. 

További kérdés van-e? (Jelzésre:) Tessék, parancsoljon, alelnök úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Én sem 

terveztem, hogy hozzászóljak. Én is emlékszem azokra az időkre, amikor ellenzéki 
politikusként 2006 és 2010 között végighallgattam a most ellenzékben lévők, akkor 
kormánypárton lévő különböző vezetők bizottsági meghallgatásán a kérdésekre adott 
választ. Nem látom sok értelmét, hogy egy képviselő döntse el azt, hogy mit tekint 
válasznak, és ezt számonkérje akár így háromszor egymás után is. Én úgy gondolom, 
hogy nem a Költségvetési bizottság méltóságához illik ez, bár nyilván, ahogy 
Mesterházy képviselő úr fogalmazott, vélhetően demokrácia van, megtették, 
megkérdezték háromszor, megkapták a választ. Szerintem nem célszerű, ha mi 
döntögetnénk el, hogy mit tekintünk válasznak és mit nem.  
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Azért emlékeztetnélek, képviselő úr, hogy visszanézve a jegyzőkönyveket, és 
azok a jegyzőkönyvek is megvannak, hogy te azt mondod, hogy minden egyes kérdésre 
öt-hat órán keresztül válaszoltatok, az nem igaz, jó pár olyan meghallgatás volt, ahol a 
föltett tíz kérdésből körülbelül egyre válaszoltatok. Tehát felesleges ilyeneket idehozni.  

 
ELNÖK: Az újabb vélemény újabb véleményt vált ki. Tessék, parancsoljon, 

Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Igen, így lassabban fogjuk befejezni a 

bizottsági ülést.  
Én pontosan fogalmaztam (Dr. Tilki Attila: Én is.): egy köztisztviselő nem 

döntheti el egy bizottsági ülésen, hogy nem válaszol. (Dr. Tilki Attila: Válasz volt.) Én 
nem minősítettem a válaszát elnök asszonynak. Világosan azt mondtam, hogy az a 
válasz, ami úgy hangzik, hogy nem kívánunk válaszolni az ön kérdésére, az egy 
bizottsági ülés keretében számomra elfogadhatatlan egy közpénzből finanszírozott 
köztisztviselő esetében. Én erről beszéltem.  

A másik, hogy egy jelentős különbség volt akkor és most között. Biztos, hogy fog 
találni képviselő úr olyan bizottsági meghallgatást, amikor egy-egy államtitkár vagy 
miniszter nem válaszolt adott esetben minden kérdésre, hiszen ilyen mindig 
előfordulhat, csak óriási különbség van, amikor a miniszter éves meghallgatása van, 
tehát amikor az egész év terítékre kerül, és más az, amikor amúgy is részt vesz 
bizottsági üléseken a miniszter. Korábban az volt a gyakorlat, hogy nemcsak az éves 
meghallgatáson vettek részt a kormányzati tisztségviselők, államtitkárok, bizottsági 
ülések kapcsán, hanem amikor a bizottság jónak látta, akkor rendelkezésre álltunk. Ez 
a gyakorlat teljesen kiveszett a mostani hatalomgyakorlás folyamán, tehát egy 
miniszterrel most már csak akkor találkozunk, amikor egy évben egyszer meg kell 
hallgassuk őt, és akkor próbáljuk másfél órába besűríteni jó esetben, mert annyit 
szánnak ránk a miniszterek, a kérdéseinket, és ha ennél hosszabb, akkor természetesen 
megsértődnek. Tehát én azért gondolom, hogy abból a pénzből, amit most nagyon 
tisztességes nagyságrendben kapnak ezek a köztisztviselők, egyszerűen bele van írva a 
munkaköri leírásukba, hogy elviseljék az ellenzéki képviselőket egy bizottsági ülés 
alatt, és az általuk feltett kérdésekre a „nem kívánok önnek erre válaszolni” válaszon 
kívül valamilyen mást választ adjanak. Mint ahogy meg is tette az elnök asszony 
később. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további megjegyzés? (Nem érkezik jelzés.) 

Engedjenek meg nekem annyit, hogy a „nem kívánok válaszolni” megjegyzésnek van 
más formája, amit egyébként a kormányzati szervek gyakorolnak. Ma éppen van egy jó 
példa erre: az Európai ügyek bizottsága tárgyalta a konvergenciaprogramot és 
egyébként a felzárkóztatási alap tervezésére vonatkozó részt, amikor a Költségvetési 
bizottság ülésén mint leginkább érintett szervezetként meg kellett volna hallgatni, 
akkor ezt megtagadták, és nem kívántak ezzel foglalkozni. Most örülök annak, hogy 
elnök asszony végül is részleges választ adott erre.  

De most nekünk az következik, mivel nincs több kérdés és vélemény, illetve 
ehhez kapcsolódóan elnök asszony szeretne még reagálni? (Jelzésre:) Tessék, 
parancsoljon! 

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

Köszönöm szépen, elnök úr. Annyiban szeretnék reagálni, hogy természetesen a „nem 
kívánok válaszolni” nem azt jelentette, hogy nem adunk választ, mint ahogy meg is 
kapta a képviselő úr és képviselő asszony is, hanem azt kívántam érzékeltetni, hogy 
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most mi nem a médiaigazgatásra vonatkozó kulturális bizottsági beszámolóval 
készültünk, amihez ezek a kérdések kapcsolódnának. Tehát természetesen elismerem 
és tudom, hogy minden kérdésre, ami képviselőtől érkezik, kötelesek vagyunk 
válaszolni, úgyhogy elnézést kérek, ha tévesen vagy rosszul fogalmaztam. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, elnök asszony. Mindezek alapján, amennyiben 

nincs több kérdés, nincs más hozzászólás, akkor a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat és indokolása benyújtásáról való döntés 
következik.  

Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság az előttünk fekvő törvényjavaslatot az 
indokolásával együtt benyújtsa? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem 
értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) Ilyen nem volt. Megállapíthatjuk, hogy 10 igen szavazattal, 4 nem 
ellenében a bizottság döntésének megfelelően ez benyújtásra kerül. 

Tájékoztatom önöket, hogy a törvényjavaslat zárószavazását követően a végső 
indokolást meg kell küldenem a Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások Tára 
részére. Ennek megtörténtéről tájékoztatni fogom a tisztelt bizottságot. 

Még egy döntést meg kell hoznunk: döntenünk kell arról, hogy a törvényjavaslat 
tárgyalásának további szakaszaiban ki képviselje a bizottságot. Megkérdezem Szűcs 
Lajos alelnök urat… (Jelzésre:) Jelzi is, hogy ennek megfelelően kíván eljárni, illetve 
képviselni a bizottságot. Erről szavaznunk is kell. Kérem, hogy aki egyetért ezzel, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett 
egyet? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 

A napirendi pont tárgyalását lezárom. Elnök asszonynak és kollégáinak, 
igazgató uraknak köszönjük szépen a jelenlétet és a munkánk támogatását, segítését. 
Viszontlátásra! Nemsokára újra találkozunk. (A meghívottak távoznak az ülésről.) 

Egyes adótörvények módosításáról szóló T/16208. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Ezzel átérhetünk a 2. napirendi pontra, amely döntés részletes vita 
lefolytatásáról az egyes adótörvények módosításáról szóló T/16208. számú 
törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

Házelnök úr a részletes vita lefolytatására a Gazdasági bizottságot jelölte ki, 
azonban a törvényjavaslat költségvetési vetülete miatt úgy ítéltem meg, hogy a 
Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell a törvényjavaslattal, és le kellene 
folytatnia a részletes vitát, erről azonban a bizottságnak döntenie kell. A 
törvényjavaslat általános vitája várhatóan már e hét kedden a parlament előtt lesz. A 
vitát megnyitom.  

Mivel úgy ítélem meg, hogy a teljes törvényjavaslat a Költségvetési bizottság 
feladatkörébe tartozik, ezért azt javaslom, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészére 
vonatkozóan folytassa majd le a részletes vitát.   

Ezzel kapcsolatban bárkinek van-e megjegyzése, észrevétele? (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra kerül sor. 

Kérem, hogy aki egyetért az indítvánnyal, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm. Ki 
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tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nem volt. Akkor 4 igen és 10 nem 
szavazattal a bizottság nem tartja fontosnak - a kormánypárti oldal részéről -, hogy ezt 
a témát megvitassuk. 

A Fudan Hungary Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary 
Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 
T/16225. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 3. napirendi pont: döntés részletes vita lefolytatásáról a Fudan Hungary 
Egyetemért Alapítványról, a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő 
vagyonjuttatásról szóló T/16225. számú törvényjavaslat vonatkozásában. A napirendi 
pont tárgyalását ezzel megnyitom.  

Házelnök úr a részletes vita lefolytatására a Kulturális bizottságot jelölte ki, 
azonban, mivel az a nemzeti vagyont, az államháztartást érinti, úgy ítélem meg, hogy a 
Költségvetési bizottságnak is foglalkoznia kell a törvényjavaslattal, és le kellene 
folytatnia majd a részletes vitát, erről azonban a bizottságnak döntenie kell. Ezzel a 
vitát megnyitom.  

Mivel úgy ítélem meg, hogy a teljes törvényjavaslat a Költségvetési bizottság 
feladatkörébe tartozik, ezért azt javaslom, hogy a törvényjavaslat egészére folytassuk le 
ezt a vitát. Bízom benne, hogy az elhangzott érvek méltányolhatók a kormánypárti 
képviselők részéről, éppen ezért támogatni tudják ezt a fontos kezdeményezést, 
legalábbis én annak tartom. 

Ezzel kapcsolatban van-e olyan vélemény, ami eltérne attól, amit én eddig 
elmondtam? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. 

Így akkor szavazásra kerül sor. Kérem, aki egyetért azzal, hogy ezt ilyen módon 
megvitassuk, az jelezze ezt! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett 
egyet ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Volt valaki, aki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tehát 4 igen és 10 nem szavazattal a bizottság nem tudja 
megtárgyalni ezt a törvényjavaslatot. Ennek megfelelően akkor majd a plenáris ülésen 
kell a részletes vitát ilyen szempontból terhelnünk.  

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, 
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
módosításáról szóló T/16223. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 4. napirendi pont következik: döntés részletes vita lefolytatásáról a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló T/16223. számú törvényjavaslat vonatkozásában. 
A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

Házelnök úr a törvényjavaslat tárgysorozatba vételére a Gazdasági bizottságot 
jelölte ki, de azt hiszem, még az előbbinél is nyilvánvalóbb, hogy az önkormányzati, az 
állami tulajdont, a nemzeti vagyont illetően egy óriási jelentőségű, nagy terjedelmű 
módosításról van szó, ezért tisztelettel azt javaslom, hogy a bizottság ezt a 
törvényjavaslatot vitassa meg, és ennek megfelelően foglalkozzon ezzel a témakörrel. A 
vitát megnyitom.  

Mivel úgy ítélem meg, hogy a teljes törvényjavaslat a Költségvetési bizottság 
feladatkörébe tartozik, ezért az egész törvényre vonatkozik a kezdeményezésem.  
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Ezzel kapcsolatban bárkinek van-e megjegyzése? (Senki sem jelentkezik.) Nincs 
ilyen. 

Akkor szavazásra kerül sor. Kérem, hogy aki az előterjesztéssel egyetért, az 
kézfelemeléssel jelezze ezt most! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki nem ért egyet? 
(Szavazás.) Köszönöm. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ilyen nem volt.  

Ennek megfelelően 4 igen és 10 nem szavazattal a bizottság ezt a 
kezdeményezést sajnálatomra elutasította.  

Egyebek  

Az 5. napirendi pont pedig az egyebek. Tájékoztatom önöket, hogy várhatóan a 
mai plenáris ülésen kerül sor a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény módosításáról szóló T/15974. számú törvényjavaslat 
vonatkozásában a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára. Múlt 
heti ülésünkön döntöttünk az előadók személyéről. E tekintetben egy változásról 
tájékoztatom önöket, bízom benne, hogy mindannyiunk egyetértésével: dr. Szűcs Lajos 
alelnök úr helyett a bizottságunk előadója Tilki Attila alelnök úr lesz majd a plenáris 
ülésen.  

Amint az önök előtt is ismert, a kormány benyújtotta a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot is, továbbá a Magyarország 2022. évi 
központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amelyek általános 
vitája ezen a héten lesz a parlamentben. Ennek megfelelően soron következő bizottsági 
ülésünket jövő héten szerdán, május 26-ára tervezem összehívni, mely ülésen e 
törvényjavaslatok részletes vitája szerepel majd a napirendi javaslatban. A pontos 
kezdési időpontról a későbbiekben tudom majd tájékoztatni önöket. 

A költségvetésitörvény-javaslat tekintetében bizottságunk a Törvényalkotási 
bizottság feladatait is ellátja majd. A pontos kezdési időpontot, mint ahogy említettem, 
majd még az egyeztetés után küldöm. 

Van-e valakinek további bejelentenivalója? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen.  

Az ülés berekesztése 

Akkor az ülést ezennel bezárom. Tisztelettel köszönöm mindenkinek a mai 
munkát.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 49 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó 


