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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm önöket. Kis körbetekintéssel úgy látom, hogy a mai 
értekezletünket megkezdhetjük. Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a sajtó 
munkatársait és a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén.  

Helyettesítés szempontjából: Szabó Zsoltot dr. Szűcs Lajos, Ritter Imrét dr. 
Hargitai János, Hohn Krisztina alelnök asszonyt pedig Varju László képviselők fogják 
helyettesíteni a továbbiakban a szavazás során. Mindezek alapján megállapíthatjuk, 
hogy a bizottságunk határozatképes, és ennek megfelelően megkezdhetjük a 
munkánkat.  

A napirendi javaslatra vonatkozó döntés következik. Képviselőtársaim 
megkapták az ülés előtt, illetve itt helyben is megvan, a napirendünket. Kérdezem a 
tisztelt bizottságot, ki ért egyet azzal, hogy ezt a napirendet így elfogadjuk. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e 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 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes 
költségvetéséről szóló T/… számú törvényjavaslat   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)  

Ezzel áttérhetünk akkor az 1. napirendi pont tárgyalására, mely a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes költségvetéséről szóló 
törvényjavaslat-tervezet megvitatása, a benyújtásra vonatkozó döntés.  

Köszöntöm Sorbán János gazdasági igazgató urat, Hidasi Gábor tervezési és 
kontrollingvezető urat és dr. Báthory Zoltán parlamenti megbízott urat.  

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

Megadom a szót gazdasági igazgató úrnak. Kérem, ismertesse szóban is a 
javaslatát, majd válaszoljon a bizottság által feltett kérdésekre, illetve 
munkamegosztásban, amennyiben ön és kollégái kívánják előterjeszteni. Tessék, 
parancsoljon, igazgató úr! 

Sorbán János előterjesztése 

SORBÁN JÁNOS gazdasági igazgató (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A jogszabályi rendelkezések 
alapján idén is elkészítettük a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság következő évi 
költségvetését, amit megküldtünk a Költségvetési bizottságnak, kérve, hogy a 
jogszabályban előírt eljárás szerint döntsön annak benyújtásáról.  

A konkrét törvényjavaslatot illetően maga az egységes költségvetés négy pilléren 
áll: tartalmazza az NMHH költségvetését, a Médiatanácsét, a Médiatanács kezelésében 
lévő előirányzatokat és az Alap költségvetését is.  

Az NMHH alaptevékenységi bevételeit a frekvenciahasználatért, az azonosítók 
lekötéséért és használatáért fizetett díjak, a felügyeleti díj, az eljárási díjak, valamint a 



6 

beszedett bírságok képezik. Ez a bevételi főösszeg a 2022. esztendőben várhatóan 
47,8 milliárd forint lesz.  

A hatóság költségvetésének kiadási főösszegében jelennek meg a 
létszámkerethez tartozó személyi költségek, szintén ebben az összegben szereplő dologi 
kiadások 16,2 milliárd forintos összegben. Ez tartalmazza egyrészt a hivatali működés 
műszaki, infrastrukturális és ügyviteli jellegű kiadásainak, másrészt a konvergens 
hatósági feladatrendszer megvalósításához szükséges kiadások fedezetét. Valamint az 
áfabefizetési kötelezettséget is, a működési célú, előzetesen felszámított áfa, valamint 
a fizetendő áfa összege több mint 8 milliárd forintot tesz ki a dologi kiadások 
16 milliárd forintos előirányzatán belül.  

Az egyéb működési célú kiadások között jelennek meg azok a támogatásra szánt 
összegek, amelyek a működési kiadások fedezetén túl a tudatos fogyasztói 
döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére szolgálnak.  

Szintén ez a kiemelt előirányzat tartalmazza az alap részére nyújtandó működési 
célú támogatás összegét. Ez az összeg 10 milliárd forint. Az alap ezt a műsorszórási 
költségeinek finanszírozása közérdekű célra használhatja fel, figyelemmel az M4 és az 
M5-ös csatornák fenntartására és HD-terjesztésére, az ehhez szükséges 
kapacitásbővítésre, valamint az európai elérhetőséget biztosító sugárzásra.  

A beruházási kiadások 4,1 milliárd forintos tervezett összegében jelentős részt 
képviselnek a mérőszolgáltatás zökkenőmentes folyamatát biztosító, valamint az 
informatika területét érintő beruházások.  

A javaslat második pillére a Médiatanács költségvetése. A működési 
költségeinek fedezetére fordítható tervezett összeg 195,8 millió forint, amely magában 
foglalja az öttagú Médiatanács személyi juttatásait, járulékait, a szakmai működésüket 
segítő szakértői keretek, valamint a társhatósági működésre tervezett támogatói 
összegek fedezetét.  

Továbbá a Médiatanács működési költségvetésében kell kimutatni a médiapiaci 
bevételek - praktikusan ezek a médiaszolgáltatási és pályázati díjak - áfatartalmát, 
amely összesen 499,2 millió forint. Így a költségvetés főösszege mind a bevételi, mind 
a kiadási oldalon 695 millió forint lesz.  

A költségvetés harmadik lába a Médiatanács kezelésében lévő előirányzatok. A 
javaslatban ezek egyaránt 1,9 milliárd forint bevételi és kiadási főösszeggel kerültek 
megtervezésre. Ebben szerepelnek az NMHH által kiszámlázandó, de véglegesen az 
alapot illető médiaszolgáltatási, frekvencia- és támogatási pályázati díjak, valamint a 
kötbérbírság és az óvadék összege.  

Az egységes költségvetés negyedik eleme az alap önálló költségvetése. Itt a 
költségvetési bevételek 123,6 milliárd forintot, a kereskedelmi és egyéb bevételek 
6,5 milliárd forintot tesznek ki. A legjelentősebb bevétel a központi költségvetésből 
biztosított közszolgálati hozzájárulás összege, amely 110,7 milliárd forint.  

Az Mttv. 134. § (5) bekezdése szerinti befizetés jogcímen a hatóság 10 milliárd 
forint összegű forrást biztosít az alapnak a műsorterjesztési költségek egy részének 
fedezésére. Az összeget az alap az év során felhasználja; a kiadási oldalon ugyanezen 
jogcímen szerepel az összeg.  

A Magyar Rádió művészeti együtteseinek elhelyezésével kapcsolatban 
1,5 milliárd forint támogatásban részesül az alap, amelynek 2022. évre tervezett részét, 
egymilliárd forintot az egyéb céltámogatások soron mutatjuk ki, szintén a kiadásokkal 
egyező összegben.  

A kiadások egyik csoportját azok a kiadások jelentik, amelyeket az alap nem a 
tartalom-előállítási tevékenységéhez használ föl; jellemzően ezeket továbbutalja egyéb 
szervezetek működésére, vagy pályázatok útján osztja ki. Ezek együttes összege 2022-
ben 7,9 milliárd forintot tesz ki. A kiadások másik jelentős része már a tartalom-
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előállítási tevékenységhez kapcsolódik. Ezek között kerülnek elszámolásra a 
műsorgyártási, a sugárzási, a hírügynökségi feladatokhoz kapcsolódó kiadások, 
valamint a mozgókép-, hang-, fotó- és sajtóarchívumok fenntartási, digitalizálási 
ráfordításai, személyi jellegű ráfordítások, az alap működéséhez szükséges úgynevezett 
back office-kiadások, valamint a beruházások és a létesítmény-fenntartási költségek is. 
Ezek együttes összege 121,7 milliárd forintot tesz ki. Az alap kiadásainak tehát 
94 százalékát teszi ki az alap feladatával összefüggő költség.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Összegezve tehát az előzőekben 
elmondottakat: 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. Kollégáimmal 
most is úgy gondoljuk, hogy az előkészített törvényjavaslat és az ahhoz fűzött indokolás 
kellő részletességgel tárja az Országgyűlés elé az egyes költségvetési sorokat. Ezért 
kérjük a tisztelt bizottságot, hogy mindezek ismeretében vitassa meg az előkészített 
költségvetésitörvény-javaslatot, és támogató szavazatával döntsön annak 
benyújtásáról. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. Megkérdezem, hogy kinek van kérdése, 
hozzászólása a leírtakhoz, illetve az elhangzottakhoz kapcsolódóan. (Nem érkezik 
jelzés.) 

Ha megengedi, igazgató úr, én néhány kérdést feltennék, hiszen ön is 
hivatkozott arra, és mondta, hogy úgy gondolja, kellő részletességgel nyújtották be a 
költségvetést, bár tudjuk, hogy elég speciális maga a tárgyalási forma, hiszen a tartalmi 
megvalósulást egy másik bizottság tárgyalja és vitatja meg, míg egyébként a szigorúan 
vett számsorokról nekünk kell dönteni, és az ennek megfelelő benyújtásról nekünk kell 
intézkedni. 

A bevételek és a kiadások vonatkozásában, ha jól értem, akkor most már 
180 milliárd forintos határt is meghaladtak, a hatóság és az alap összesen ennyi pénz 
felett gazdálkodik. Én azt gondolom, hogy a kérdéseket biztosan érdemes 
megfogalmazni még további részletességgel. Az M4-es csatorna - bár említette az M5-
öst is az anyagban, én az M4-esre figyeltem - további terjeszkedéséről, ha részleteket 
tudna mondani, hiszen egy igen jelentős támogatást kap a működéséhez, ugye, 
10 milliárd forint van a költségvetésben. 

És még egy kérdésem lenne, hogy önmagában az állami költségvetési 
hozzájárulás, ami közel 50 milliárd forint, ez milyen arányban növekedett a múlt évihez 
képest. Ha erre a kérdésre válaszolna, megköszönöm.  

További kérdése van-e valakinek? (Nem érkezik jelzés.) Nincs ilyen. Akkor 
megadom az uraknak a szót. Tessék, parancsoljon, igazgató úr!  

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

Először talán erre az M4-M5-dologra reagálnék. Ugye, ez nem a csatornák 
terjeszkedését, hanem az adás terjesztését jelenti. Tehát ezek terjesztési költségek, 
leginkább műholdas cégeknek és az Antenna Hungáriának fizet ezért az MTVA, azért, 
hogy eljusson ez a jel a nézőkhöz. Tehát ezek terjesztési költségek. Ennek a teljes 
összege olyan 12-13 milliárd forint évente, és ennek a nagy részét, 10 milliárd forintot 
fedezi az MTVA az NMHH támogatási összegéből.  

Azt, hogy az állami költségvetési hozzájárulás milyen mértékben növekedett, 
most így fejből nem tudom megmondani, de erről nagyon szívesen adunk tájékoztatást, 
ezek nyilvános adatok, hogy mennyi volt a tavalyi év és mennyi az idei. Adunk erről 
írásos tájékoztatást a bizottság részére. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? (Nem érkezik jelzés.) 

Mivel igazgató úr az előbb a válaszában úgy fogalmazott, hogy az Antenna Hungária és 
más cégek működhetnek közre a terjesztésben, kik lehetnek még, akik itt szerződő 
partnerek lesznek, igazgató úr?  

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

Szintén ki fogjuk gyűjteni ezeket tételesen, tehát ezek megvannak nálunk. Ezek 
leginkább műholdas sugárzó cégek, valószínűleg külföldiek. De megadjuk ezt is, a teljes 
listát a bizottság részére.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor számítunk az írásos válaszra, illetve a 

tájékoztatóra.  

Határozathozatalok 

Megkérdezem, hogy van-e további kérdés. (Nem érkezik jelzés.) Nincs. Mivel 
nincs további kérdés, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2022. évi egységes 
költségvetéséről szóló törvényjavaslat és indokolása benyújtására vonatkozó döntés 
következik. Ki ért egyet azzal, hogy a bizottság a megtárgyalt törvényjavaslatot az 
indokolásával együtt benyújtsa? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki nem értett 
egyet vele? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Ilyen nem volt.  

A bizottság 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében döntött arról, hogy a 
benyújtásra sor kerül.  

Dönteni kell arról is, hogy a törvényjavaslat tárgyalásának további szakaszaiban 
ki képviselje a bizottságot. Erre Szűcs Lajos alelnök úr… (Dr. Szűcs Lajos bólint.) Jelzi, 
hogy igen. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. 

Megállapítom, hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 
A napirendi pont tárgyalását ezzel lezárom. Köszönöm szépen gazdasági 

igazgató úr és kollégáinak a részvételét, hogy segítették a munkánkat. (A meghívottak 
távoznak az ülésről.)  

Egyebek  

A 2. napirendi pont tárgyalására kerül sor. Az egyebek keretében szeretnék 
néhány tájékoztatást adni, és kérem, ha van közérdekű bejelentésük, akkor azt majd 
tegyék meg.  

Mint az önök előtt is ismert, a kormány benyújtotta a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról a T/17188. 
számú törvényjavaslatot. A Házbizottság által elfogadott ütemezésnek megfelelően az 
általános vita ezen a héten szerdán várható, a részletes vitát pedig az október 26-án, 
kedden, 10 órai kezdettel tartandó bizottsági ülésre tervezem. Tájékoztatom önöket 
továbbá, hogy Varga Mihály miniszter úr éves meghallgatására az egyeztetések 
eredményeként várhatóan november 16-án, kedden, 10 órai kezdettel kerül sor. 
Kérem, hogy ezeket az időpontokat rögzítsék önök is.  

Kérdezem, van-e valakinek e napirendi pont keretében bejelentenivalója. (Nem 
érkezik jelzés.) Nincs. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom.  
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Az ülés berekesztése  

Egyben az ülést is berekesztem. Mindenkinek szép napot kívánok! 
Viszontlátásra!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc) 

  Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó  


