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Napirend 

 
 
1. Tájékoztató a hatodik európai szemesztert elindító éves növekedési 

jelentésről [COM (2015) 690]    
Előterjesztők:   
Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára  
Dr. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
vezetője  

2. Tájékoztató a negyedik vasúti csomaghoz kapcsolódó európai uniós 
tervezetekről  
a) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egységes európai 
vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti 
infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról [COM 
(2013) 0029; 2013/0029(COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1370/2007/EK 
rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának 
megnyitása tekintetében történő módosításáról [COM (2013) 0028; 
2013/0028 (COD)] 
Előterjesztő:   
Dr. Becsey Zsolt László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes 
államtitkára 
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A bizottság titkársága részéről 

Dr. Juhász László főtanácsadó  
Dr. Tamás Csaba Gergely szakmai tanácsadó  
Dóczy Zsuzsánna, a bizottság munkatársa  
 

Meghívottak  

Hozzászólók 

Balogh László helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Zupkó Gábor képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete)  
Dr. Becsey Zsolt László helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium)  
 

Megjelent 

Takács Szabolcs államtitkár (Miniszterelnökség)  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja:10 óra 02 perc) 
 

Elnöki megnyitó, napirendi javaslat, a napirend elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Európai ügyek bizottságának 
ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a bizottság 
munkatársait, a sajtó igen tisztelt képviselőit és köszöntöm a napirendi pontok 
előadóit.  

Elsőként megállapítom, hogy bizottságunk az eseti képviseleti megbízásokkal 
együtt határozatképes. A mai napra két napirendi pontot tűztem ki, amiket 
képviselőtársaimnak a hétvégén e-mail formájában eljuttattunk. Az első napirendi 
pontunk: tájékoztató a hatodik európai szemesztert elindító éves növekedési 
jelentésről. Az előterjesztő: Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára és dr. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének 
vezetője, akit ezennel is tisztelettel üdvözlök. Engedjék meg, hogy bizottságunk 
nevében köszöntsem Zupkó Gábor nagykövet urat. Ez az első alkalom, hogy a 
személyi változás után a képviseletvezető úr megjelent bizottságunknál. Ahogy a 
személyes beszélgetések kapcsán volt alkalmam találkozni a nagykövet úrral, 
jeleztem, hogy bizottságunknak mindig szívesen látott vendége lesz, hiszen nagyon 
sok olyan témánk van, amikben az Európai Bizottság érdekelt és a tisztánlátás 
érdekében is szeretnénk majd alkalomról alkalomra meghívni a nagykövet urat. 
Úgyhogy a nagyköveti megbízatásához, ehhez a nem könnyű munkához sok sikert 
kívánunk, és ahogy korábban is, a hírekkel ellentétben, jó kapcsolatot ápoltunk a 
külképviselettel, úgy ezt most is szeretnénk folytatni. 

A második napirendi pont: tájékoztató a negyedik vasúti csomaghoz 
kapcsolódó európai uniós tervezetekről; az Európai Parlament és a Tanács irányelve 
az egységes európai vasúti térség létrehozásáról; az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása 
tekintetében történő módosításról. Ez rendkívül izgalmas téma egyébként.  

Tisztelt Bizottság! Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, véleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel: ki az, aki támogatja a napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta. Köszönöm szépen. 

Tájékoztató a hatodik európai szemesztert elindító éves növekedési 
jelentésről [COM (2015) 690] 

Tisztelt Bizottság! Tehát hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához: tájékoztató a hatodik európai szemesztert elindító éves növekedési 
jelentésről. Két előterjesztő van: Balogh László, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
helyettes államtitkára, akiről azt is mondhatnám, hogy bizottságunk tiszteletbeli 
tagja, hiszen minden hasonló gazdasági témában meghívott vendégünk, és 
természetesen dr. Zupkó Gábor, az Európai bizottság Magyarországi Képviseletének 
vezetője. (Csöbör Katalin megérkezik a bizottság ülésére.) 

Tisztelt Bizottság! Immáron hagyománnyá vált bizottságunkban, hogy az 
európai szemeszter legfontosabb eseményeit részletesen megvitatjuk. Az Európai 
Bizottság 2015. november 26-án közzétette a 2016. évi éves növekedési jelentést, így 
kezdetét vette a hatodik európai szemeszter.  
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A kérdéskör a gazdasági és pénzügyminiszterek 2015. december 8-ai ülésén is 
napirenden szerepelt egyébként, és éppen ezért Zupkó Gábor úrnak, az Európai 
Bizottság Magyarországi Képviselete vezetőjének adom meg a szót a jelentés rövid 
bemutatására. Ezt követően pedig arra leszünk kíváncsiak Balogh László államtitkár 
úrtól, mint általában is, hogy mi a véleménye a kormánynak erről a jelentésről. 
Mielőtt átadnám a szót a nagykövet úrnak, engedjék meg, hogy köszöntsem Takács 
Szabolcs államtitkár urat, bizottságunk gyakori résztvevőjét, akiről szintén 
elmondhatom, hogy bizottságunk tiszteletbeli tagja.  

Nagykövet úr, átadom a szót, tessék parancsolni! 

Dr. Zupkó Gábor tájékoztatója 

DR. ZUPKÓ GÁBOR képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Államtitkár Úr! 
Először is, köszönöm szépen a meghívást. Legutóbb, amikor az Európai ügyek 
bizottságában jártam, egyhangú támogatást kaptam mint Magyarország finnországi 
nagykövetjelöltje, úgyhogy remélem, ez a támogatottság nem fog változni. Elnézést, 
hogy kicsit ilyen nehezebb témáról fogunk itt beszélgetni hétfőn, éhgyomorra, de 
remélem, hogy sikerül ezt kicsit oldottabb szavakra váltani, hiszen amikor angolul 
olvasunk, túl sok szót veszünk át a magyarba. A szemesztert még nem sikerült, a 
konvergenciát talán már sikerül magyarul mondani, mert olyan tolvajnyelv alakult ki, 
amit, ha nem is akarok nyelvújító lenni, jó lenne, ha magunk is megváltoztatnánk, 
hogy magyarul próbálnánk meg beszélni uniós ügyekről. Ezek túlzottan 
elharapództak. Nem biztos, hogy mindegyik sikerül, de elkezdem majd megpróbálni.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Ez immár hagyomány, hogy az új 
európai szemeszter indulásakor a Bizottság Magyarországi Képviselete eljön ide és 
egyeztet aktuális gazdaságpolitikai kérdésekben. Azt gondolom, rendkívül fontos, 
hogy jó kapcsolat legyen általában az európai intézmények és a nemzeti parlamentek 
között.  

Ennek része az, hogy a Bizottság képviselete eljár ide, az Európai ügyek 
bizottságába, hiszen azt gondolom, hogy az Unió és az uniós intézmények 
demokratikus legitimációjához hozzájárul az, hogyha a nemzeti parlamentek egyre 
inkább bevonásra kerülnek, hiszen az európai intézmények kicsit távolabb vannak.  

Valóban, vannak közvetlenül választott képviselők, de azt gondolom, hogy a 
nemzeti parlament ehhez még szélesebb legitimációt adhat, közelebb van a 
polgárokhoz. Úgyhogy remélem, ez egyre mélyebb lesz, és egyre inkább gyakorlattá 
válik.  

Ahogy az elnök úr mondta, november 26-án megjelent a szemesztert elindító 
éves növekedési jelentés. Ezek iránymutatások, vitaindító elemzések, amik a 
következő félévben alapvetően fogják meghatározni az európai gazdaságpolitikai 
párbeszéd irányát, és amelyek majd elvezetnek az európai szemeszter végéhez 
júliusban, az országspecifikus ajánlások elfogadásához. Az országra jellemző, 
országspecifikus - majd ki fogok még térni rá, hogy hogyan lehetne jobban mondani, 
de majd ezt is nyelvújítjuk.  

Figyelembe véve az időkorlátot, elsősorban az éves növekedési jelentésre fogok 
koncentrálni. Ez az a dokumentum, amely az elkövetkező évre meghatározza az EU 
gazdaság- és szociálpolitikai, kiemelt céljait. Ebben az Európai Bizottság szakpolitikai 
támpontot nyújt a tagállamoknak a nemzeti gazdaságpolitikáik összehangolása 
érdekében. A cél a fellendülés támogatása és a konvergencia előmozdítása, azaz a 
tagállamok gazdasági fejlettségi és növekedési szintjének a legjobbakhoz való 
felzárkóztatása, egyszóval az Európa 2020 stratégia megvalósítása. 

A jelentés fő üzeneteire mindjárt visszatérek.  
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Van egy újdonság is, hogy sokkal hangsúlyosabban szerepelnek benne a 
foglalkoztatáspolitikai és szociális szempontok. Szeretnénk jobban foglalkozni a 
társadalmi egyenlőtlenségekkel, amelyek továbbra is fennállnak tagállamok között és 
tagállamokon belül is.  

A gazdasági növekedés még visszafogott az EU-ban, de azért bizonyos 
fellendülést várunk. A növekedést átmeneti tényezők támogatják, ugyanakkor nagyon 
sok bizonytalanság is van, ami külön elemzést igényelne - geopolitikai feszültségek, 
feltörekvő gazdaságok növekedésének bizonytalansága -, úgyhogy tovább kell 
dolgoznunk azon, hogy az EU gazdasága ellenállóbb legyen. Olyan átfogó témákra 
összpontosítunk ebben a jelentésben, amely az EU egészét, a tagállamok mindegyikét 
érinti, tehát ez a jelentés, amiről most beszélek, az Unió egészéről szól; és most nem a 
magyar gazdaságról beszélünk, az egy további beszélgetés része lehet, de ez nem arról 
szól. 

Tehát mik a legfőbb célok? A beruházások újraindítása, a strukturális reformok 
és a felelős költségvetési politika folytatása, tehát a tavaly azonosított pillérek 
aktualizálása.  

Pár szót a beruházások újraindításáról. Nem új teljesen ez, hiszen már erről 
beszéltünk, de most kell, hogy beinduljon, ha három év alatt legalább 315 milliárd 
euró összegű pótlólagos beruházást szeretnénk mozgósítani, és a beruházásoknak a 
válság előtti fenntartható szintjét helyreállítani.  

Az Európai Parlament és a Tanács támogatását adta, az Európai Beruházási 
Bank részt vesz ebben a tevékenységben, és szorosan részt vesz a tevékenységben. 
Szeretnénk, hogy ez közel kerüljön azokhoz, akik részesülhetnek belőle, mert ez nem 
valami, aminek Brüsszelben vagy Londonban kell jelen lennie, hanem fel kell jönnie a 
kis- és középvállalkozásokhoz, a potenciális igénybevevőkhöz. Tehát létrejön egy 
tanácsadó platform, amely őket célozza, és a beruházási projektek európai portálja 
jövő év elején megnyílik. Tehát szeretnénk elérni őket, nemcsak valahol messze 
meghirdetni.  

Ezt a tervet nemzeti szintű erőfeszítéseknek kell kísérniük, mivel az állami és 
magánberuházások még visszafogottak. A beruházások fontos eleme a humántőke 
fejlesztése, emellett a tagállamok pénzügyi stabilitásának megerősítése. A 
reálgazdaságoknak biztosított finanszírozás harmonizálása érdekében ki kell 
teljesíteni a bankuniót és fel kell gyorsítani a tőkepiaci unió létrehozására irányuló 
tevékenységet. 

Most pár szót a gazdaságainkat korszerűsítő strukturális reformokról. A 
gazdaságpolitikában a válság kezelése helyett egyre inkább a növekedés és a 
munkahelyteremtés áll a középpontban. Meg kell erősíteni a strukturális reformok 
iránti elkötelezettséget, és egyúttal annak a szélesebb erőfeszítésnek is a része ez a 
reform, amelynek keretében a tagállamok egyensúlyhiányaik és teljesítményük 
javítására törekszenek. (Dr. Józsa István és Gyopáros Alpár megérkezik az ülésre.)  

A munkaerőpiaci politikában a rugalmasság és a biztonság szempontját is 
érvényesíteni kell. Na, itt nem mondom ki az erre használt angol szót, ez borzalmas,és 
beletörne a nyelvem, ez a flexicurity, na, ezt én nem említem itt a bizottság előtt, 
elnézést érte. 

Kiemelten kell kezelni a tartós munkanélküliség és az ifjúsági munkanélküliség 
sürgető kérdését. És igazából hol van a cél? Az innováció, a munkahelyteremtés, 
integráltabb és versenyképesebb termék- és szolgáltatási piacokat kell kialakítani.  

A Bizottság a tagállamokkal és más partnerekkel megbeszéléseket folytat az e 
területeken felmerült kihívásokról és a rájuk adható válaszokról. Itt végül is a cél a 
felzárkózás a legjobban teljesítő tagállamokhoz, tehát végül is a fejlettségi 
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különbségek fokozatos csökkentése, nyilvánvalóan ez hosszú távú cél. (Tessely Zoltán 
távozik az ülésről.)  

A felelős költségvetési politikáról néhány szót. A költségvetési irányvonal a 
várakozások szerint nagyrészt semleges lesz az euróövezetben és azon kívül is. A 
remélhetőleg meginduló növekedés, az alacsony kamatlábak és a költségvetési hiány 
csökkenése az elmúlt években hozzájárultak az adósságszint stabilizáláshoz, az 
államháztartás fenntarthatóságának javulásához. Az államháztartást érintő, kedvező 
változásokat a túlzotthiány-eljárás alá tartozó tagállamok számának csökkentése is 
tükrözi, ez végül is, azt gondolom, mindenki számára jó hír, és a stabilitást 
mindenképp jelzi, hogy jelenleg mindössze 9 tagállam ellen folyik ez az eljárás, míg 
2014 júniusában még 17 tagállam ellen volt ilyen eljárás.  

Az egyes tagállamoknak mindemellett fel kell készülni, hogy költségvetési 
kiigazítást kell tenniük. Az államadósság számos tagállamban továbbra is rendkívül 
magas, még olyan tagállamokban is, ahol fokozatosan csökken, még mindig rendkívül 
magas az államadósság, erre figyelni kell. 

A bevételi oldal tekintetében fontos biztosítani az adórendszerek 
hatékonyságát és növekedésbarát mivoltát - azt gondolom, ez magától értetődő -, és 
amennyire lehet, le kell építeni az adóztatás foglalkoztatást fékező elemeit, 
méltányosabbá és hatékonyabbá kellene tenni.  

Természetesen - ahogy említettem - egy kicsit többet foglalkozunk a szociális 
kérdésekkel, ebben a dokumentumban a szociális védelmi rendszerek 
korszerűsítéséről több szó esik. Ezek a prioritások.  

Néhány szót a strukturális reformok pénzügyi támogatásáról. Ez egy új 
program, ez egy pénzügyi eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az Unió támogassa a 
tagállamok intézményi, adminisztratív és strukturális reformjait, olyan reformok 
végrehajtását, amik növelik a versenyképességet, növekedést generálnak, 
munkahelyeket teremtenek. A támogatást tagállami kérelem nyomán lehet igénybe 
venni, tehát ez egy olyan program, ami semmiféle kényszert nem alkalmaz, ez nem 
egy brüsszeli diktátum, ahogy néha szokták mondani, hanem egy olyan 
együttműködésre ad lehetőséget, ahol az Unió, a Bizottság támogatást, tanácsot tud 
adni, sőt, azt gondolom, hogy ez igazi párbeszéd, hiszen nekünk is tanulni kell abból, 
amit a tagállamok sikeresen hajtanak végre. 

Ez a program kiegészíti a már meglévő, kapacitásbővítésre és technikai 
segítségnyújtásra igénybe vehető forrásokat, elsősorban a helyszíni tanácsadáshoz és 
a szakértelem nyújtásához kapcsolódó szolgáltatásra gondolhatunk itt, mint például a 
kérelmező tagállamok hatóságainak kísérését a reformfolyamat egésze vagy annak 
egy része során. 

Ez a támogatás a legsürgetőbb nemzeti szükségleteken alapul, amit az Európai 
Bizottság és az adott tagállam megállapodása rögzíthet. 143 millió euró lett erre 
elkülönítve. Jelenleg Görögországban és Cipruson dolgoznak szakértőink, kollegáink 
szorosan együttműködve a tagországokkal. Szándékunk az, hogy a lehetőséget 
minden tagállamra kiterjeszthessük, megint csak mondom, együttműködés és igény 
alapján. 

Szeretném azt is jelezni, hogy Dombrovskis alelnök úr irányítása alatt 
megkezdte működését a strukturális reformot támogató szolgálat. Ez egy állandó, de 
rendkívül rugalmas, Bizottságon belül tág hatáskörrel működő szolgálat, országra 
szabott szakértelmet, gyakorlati, technikai segítséget nyújt bármely tagállamnak, 
amelyik igényli, természetesen. Ez a szolgálat hasznosítja mind az Európai 
Bizottságban, és talán még fontosabb, hogy mind pedig a tagállamokban és a 
különböző nemzetközi szervezetekben felhalmozódott tudást és szakértelmet az 
igénylő tagállam javára. Tehát azt gondolom, megint csak hangsúlyozva, hogy ez egy 
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nagyon rugalmas, végül is szakértelmet, tapasztalatokat mind az uniós intézmények, 
mind a tagállamok részéről sűrítő és gyakorlatilag párbeszédre serkentő program és 
kezdeményezés. Segítségük igényelhető olyan reformokhoz, amelyeket az országra 
jellemző ajánlások javasolnak, de akár az EU-források hatékony és eredményes 
felhasználásához is igényelhető.  

Elnök úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Megköszönöm megtisztelő 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. És akkor szeretnénk hallani a kormány 

álláspontját. Kérjük az államtitkár urat, tessék parancsolni! 

Balogh László tájékoztatója 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Nagykövet Úr! Érdeklődéssel 
hallgattam a Bizottság beszámolóját is.  

Talán elöljáróban annyit tennék hozzá, hogy a szemeszter elindítása nemcsak a 
szűken vett éves növekedési jelentést jelenti, hanem egy dokumentumcsomagot, 
amelynek részét képezi az úgynevezett riasztási mechanizmus jelentés, a közös 
foglalkoztatási jelentés tervezete, és ezúttal idén először megjelent egy bizottsági 
munkadokumentum a beruházásokat érintő tagállami szintű kihívásokról. Ezt azért 
tartom fontosnak megemlíteni, mert ez utóbbi kapcsán a magyar kormány álláspontja 
meglehetősen kritikus, de erről majd egy kicsit később szeretnék szólni.  

Ami magát az éves növekedési jelentést illeti, egyetértve a nagykövet úr főbb 
ismertetésével, a magas munkanélküliség valóban csökkenésnek indult, egy mérsékelt 
kilábalást láthatunk. Összességében azt látjuk, hogy amit az éves növekedési jelentés 
az Európai Unió szintjén tartalmaz általában, ezek olyan általános gazdaságpolitikai 
célok, amelyekkel a magyar kormány is nemcsak, hogy egyet tud érteni, hanem maga 
is a saját nemzeti hatáskörében, tehát a növekedés növeléséért, a foglalkoztatás 
növeléséért, a versenyképesség növeléséért nagyon sokat tett, és szándékozik tenni a 
jövőben is, beleértve a felelősségteljes költségvetési gazdálkodást is, ami szintén egy 
nagyon fontos eleme és üzenete az éves növekedési jelentésnek.  

Tehát összességében, amit az éves növekedési jelentés maga európai uniós 
szinten üzen, amely feladatokat megszab, amely irányokat kitűz, a fő irányok szintjén 
semmifajta ellentét nem fogalmazható meg. Ezt próbáljuk mi magunk is 
megvalósítani itthon.  

Ezzel szemben, ami némi hiányérzetünk támadt és egyébként a megfelelő 
bizottsági fórumokon, legutoljára az európai Gazdaságpolitikai Bizottság ülésén 
elmondtuk, hogy némileg hiányoltuk a jelentésből az európai 2020-as stratégiával 
kapcsolatos végrehajtási jelentést, hogy ezen célok teljesülése hogy illeszkedik ide be. 
És hiányoltuk azt, hogy korábban bejelentésre került, hogy ezeknek a stratégiai 
céloknak lesz egy félidős áttekintése is, a szükséges kiigazítások elvégzése érdekében, 
és túl sokat a jelentésben erről a félidei áttekintésről nem olvashattunk, viszont az 
ENSZ 2030-as fenntartható fejlődési céljaival összefüggésben már célokat 
határoztunk meg. Én magam az ülésen is elmondtam, hogy először azt a folyót lépjük 
át, ami, még ha messze is van, de mégis közelebb van hozzánk, mint a 2030-as. 
Egyébként a Bizottság ottani képviselőitől ígéretet is kaptunk arra, hogy ez a jövő év 
elején valamilyen formában előtérbe is fog kerülni.  

A riasztási mechanizmus jelentésről csak azért szeretnék néhány szót szólni, 
mert ez a két jelentés mégiscsak összefügg, és tavaly - ebben van egy mutatórendszer, 
egy elég bonyolult és összetett mutatórendszer - Magyarország négy mutató 
tekintetében kapott még elmarasztalást, tekintettel arra, hogy a foglalkoztatási 
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területen jelentősen javultak a számaink, idén már csak három szám van. És 
nagykövet úr is említette általában az európai szintű magas adósságszinteket, akár a 
privát szférát, akár a közszférát nézem. Azt kell mondjam, hogy bár a magyar 
államadósság mindnyájunk számára tudottan magas, még mindig, csökkenő 
tendenciát vett, szemben egyébként sok más EU-tagállam utolsó négyéves 
tendenciájával, egy erősen növekvő tendenciát látunk. De ha az összes számot 
összevetem, a 28 tagállam szintjén Magyarország a középmezőnyben szerepel, tehát 
messze nem a legrosszabb helyen, és nem is a legrosszabbak között szerepel. És még 
egyszer mondom, ami fontos: csökkenő tendenciát mutat. 

De természetesen a 60 százaléktól, amit a maastrichti megállapodás 
tartalmazott eredetileg, a bűvös 60 százaléktól még messze vagyunk, de azon az úton 
vagyunk, hogy ez teljesüljön. Az éves növekedési jelentés, illetve a riasztási 
mechanizmus jelentés abból a szempontból egy kicsit üdítő, hogy kitekintünk a hazai 
folyamatokból és a hazai szemléletből, mert akkor azt látjuk, hogy például a 
foglalkoztatás területén, a fizetési mérleg állapotának területén, a beruházások 
nagyságrendje, a GDP területén, európai összehasonlításban összességében 
egyáltalán nem állunk rosszul, sőt, kifejezetten a foglalkoztatás növelése területén 
jelentős eredményeket sikerült elérni, más európai országokhoz képest is. Tehát ez az 
összehasonlítás, ez az éves áttekintés pro és kontra, megmutatja természetesen a 
gyenge pontokat is, de azokat a pontokat is megmutatja, hogy európai 
összehasonlításban hol állunk, amiért nem kell szégyenkeznünk. 

Ami a beruházási környezetet értékelő dokumentumot illeti, erről viszont 
muszáj néhány szót szólnom. Egyrészt ez egy olyan dokumentum, amely az európai 
szemeszter kezdetekor még soha nem jelent meg. Most minden előzetes jelzés nélkül 
és előzetes konzultáció nélkül a Bizottság egy ilyen dokumentumot megjelentetett. 
Egy előzetes, és elnézést az angol szóért, kontroll pontokat jelentő lista alapján, 
tulajdonképpen öt területen vizsgálta a beruházások előtt álló akadályokat, egyébként 
ami logikus, hiszen ha a beruházások fellendítése az európai szintű cél, és ez európai 
szinten nem valósul meg, akkor nyilván érdemes tagállami szinten is megnézni azt, 
hogy melyek azok az akadályok, például az államigazgatás és az üzleti környezet 
területe, ez volt az első nagy kör, ahol vizsgálódott a Bizottság; aztán a munkaerőpiac 
és az oktatás területe, ez volt a második nagy kör; a pénzügyi szektor és az adózás 
területén milyen faktorok tudják akadályozni vagy hátráltatni a beruházást;a kutatás-
fejlesztés, az innováció mint negyedik kör; végül pedig a szektorspecifikus helyzet, 
szabályozás lehet olyan, ami fékeket jelent. Önmagában ez a kritériumrendszer 
természetesen teljes mértékben elfogadható számunkra is.  

Ami ebben az anyagban sajnos nem volt elfogadható - és először a magyar 
álláspontot mondom, de utána fogok arról is néhány szót szólni, hogy a többi 
tagállam részéről is milyen kritikus megjegyzések hangzottak el -, sajnos ebben az 
anyagban, ebben a publikus anyagban olyan egyoldalú, megalapozatlan, és fájdalom, 
de néha politikailag motivált kijelentéseket találunk, amik a jogállamiság létét vonják 
kétségbe Magyarországon, a jogállamiságot kritizálja vagy gyengíti; a másik oldalon 
pedig konkrét tények nélkül vagy konkrét esetek megemlítése nélkül erős korrupciós 
érzületről beszél. Tehát nem tényekről, még egyszer hangsúlyozom, érzületről, ami 
egy bizottsági hivatalos, ráadásul publikus dokumentumban, meglehetősen furcsa.  

Vannak természetesen az anyagban olyan kritikai elemek is, szakmai elemek, 
amelyeket mi magunk is tudunk, ismerünk, el is fogadunk, és nyilván javítani 
akarunk rajtuk, de ezek a kijelentések meghaladják azt a szakmai környezetet vagy azt 
a szakmai nyelvezetet, amiről azt gondoltuk, mi legalábbis, kormányzati oldalról, 
hogy ezeken két évvel ezelőtt túlléptünk. És például az európai szemeszter tavalyi 
tapasztalatai és a legutolsó őszi előrejelzése a Bizottságnak nagyon szakszerű volt, 
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minden tekintetben korrekt, és mi azt gondoltuk, ahogy a nagykövet úr is mondta, 
hogy párbeszédet folytatunk. Igen, párbeszédet folytatunk azért, hogy mindig 
megtaláljuk az optimális megoldásokat, kicseréljük egymás véleményét, de azt 
gondolom, hogy egy olyan kijelentés, ami a jogállamiság kapcsán a beruházásoknál és 
a szabályozásnál a kiszámíthatatlanságot helyezi előtérbe egy héttel azután, hogy 
egyébként a témában illetékes biztos asszony, Jourová asszony az Európai Parlament 
előtt jelentette ki, hogy a demokrácia és a jogállamiság tekintetében semmifajta 
fenyegetettséget nem lát a Bizottság és nem látja ezt megalapozottnak, egy héttel 
később egy ilyen publikus anyag megjelentetése rendkívül kellemetlen. Ennek 
egyébként az Állandó Képviseleten dolgozó nagykövet úr, nagykövet urak 
informálisan… A magunk részéről december 8-án zajlott le az első bilaterális 
konzultáció a Bizottsággal, amely delegációt volt szerencsém vezetni. 

A bizottsági delegációt Paquet főtitkárhelyettes vezette a Bizottság részéről. 
Ezeket az aggályainkat, súlyos aggályainkat szóvá is tettük, és ígéretet kaptunk arra, 
hogy ezt a helyzetet a Bizottság a legmagasabb szinten fogja megvizsgálni. 
Megjegyzem, hogy amikor a bizottsági vita zajlott a Gazdaságpolitikai Bizottságban, 
kifogásaink nemcsak a politikai motivációjú kijelentésekre vonatkoztak, hanem arra 
is, hogy nem volt előzetes konzultáció. Mivel nem volt előzetes konzultáció, nagyon 
sok elavult adat, információ és következtetés van benne, ezért hamis képet adott.  

Gondot jelentett, hogy a riport - és most már nemcsak a magyar részéről 
beszélek, hanem a többiről, és ezt számos tagállam kifogásolta - nem a friss képet 
mutatta, általában beruházásiállomány-megközelítésű volt, és nem a fejlődést, nem a 
folyamatokat értékelte, végül nagyon negatív képet festett egy olyan publikus 
dokumentumban, egy olyan szituációban, amikor épp a beruházások fellendítéséről 
van szó. Harmadik országbeli olvasók, potenciális befektetők - és ezt nemcsak a 
magyar delegáció mondta, az ülés bizalmas jellege mellett nem akarom megnevezni 
azt a két országot, amely elmondta, de amelyek számára a külföldi beruházások 
fontosak - is úgy ítélték meg, hogy ezek riasztó, elriasztó hatásúak lehetnek.  

Mi nagyon bíztunk abban - ezt kifejeztük egyébként a bilaterális konzultáción, 
majd a Gazdaságpolitikai Bizottságülésén is -, hogy nagyon gyorsan sikerül a 
Bizottsággal egy olyan megállapodást találni, amely korrigálja, orvosolja ezt a 
helyzetet. Mi azt kértük egyébként, hogy lehetőség szerint ezt az oldalt távolítsák el a 
weblapról, és egy javított, korrigált változat kerüljön ki. Azért fontos ez, tisztelt 
bizottság, mert a februári országjelentésnek ez az anyag alapját képezi, és azoknak az 
országspecifikus ajánlásoknak, amelyekkel majd május végén, június elején kell 
szembenéznünk, is az alapját képezi, és mi azt gondoljuk - ezt rendszeresen 
elmondjuk egyébként Brüsszelben -, hogy a jó ajánlásokhoz, tehát a jó terápiához 
pontos diagnózis kell. Ha a diagnózis nem precíz és nem pontos, akkor a terápia se 
lehet pontos.  

Egy utolsó gondolatot engedjen meg még, elnök úr. Van az anyagban még egy 
elem, amellyel fontos foglalkoznunk. Megjelenik a makrogazdasági kondicionalitás 
gondolata. Egy ezzel kapcsolatos rendelettervezet is napvilágot látott, amelynek az a 
lényege, hogy 2017-től a Bizottság azt javasolja, hogy szorosabb kapcsolatot von az 
európai szemeszter keretében megfogalmazott ajánlások és a vidékfejlesztési és 
strukturális alapok boríték közötti pénzfolyósítás között. Ennek a jogi-gyakorlati 
lebonyolítása még meglehetősen homályos, de ezzel együtt itt több részinformációt 
kértünk a stratégiai, politikai, gazdasági elképzelésekről. Mi azt gondoljuk, hogy 
természetesen az ajánlásokat és főleg annak a kivitelezését, amennyiben ez a 
gazdaságpolitikai érdekeket szolgálja, a magyar kormány meg fogja valósítani, de ez a 
fajta kondicionalitás sokfajta aggályt vet föl. 
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Külön kértük - és ez az utolsó gondolatom - a Bizottságtól, hogy nem látjuk 
pontosan és precízen a jövő évi szemeszter menetrendjét, mikor jönnek ki a 
dokumentumok. Most is ezek a dokumentumok durván két hét késéssel jelentek meg, 
ezért a hivatkozott december 8-ai ECOFIN-ülés érdemben nem is tudta tárgyalni. A 
napirenden szerepelt, egy rövid tájékoztatást adott a Bizottság, de vitát nem nyitottak 
felőle. Nagyon fontos számunkra a kiszámíthatóság, fontos számunkra a 
transzparencia - egyébként ezzel a Bizottság képviselői is rendszeresen egyetértenek -, 
tehát azt kértük, hogy a menetrend, az országtanulmány megjelenése, az 
ajánlástervezetek megjelenése jól ütemezhető, jól időzíthető legyen.  

Tehát, tisztelt elnök úr, egyszerre vannak jó hírek és rossz hírek. A jó hír az, 
hogy maga a jelentés európai szinten pozitív folyamatokat indított be. Amit láttunk 
magyar vonatkozásban, hogy javultak a mutatóink, összességében kedvező a kép. 
Nagyon sajnálatos, hogy egy új dokumentum, amely eddig nem szerepelt, ezt az 
egyébként nem negatív képet, azt is mondhatnám, hogy pozitív és nagyon elismerő 
képet, hogy úgy mondjam, elrontotta, és ilyen gyakorlati nehézségeket okoz. Mi 
abban bízunk egyébként, és talán kaptunk is ilyen visszajelzéseket, hogy ez az anyag, 
hogy mondjam, kicsúszása, kellő kontroll nélküli kicsúszása korrekcióra kerülhet, és 
akkor ez a szépségfolt ebből a folyamatból el tud hárulni. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Köszönjük a beszámolókat. 

Láthattuk a Bizottság álláspontját, és láthattuk a magyar kormány erre adott válaszát. 
Megnyitom a vitát. Kinek van kérdése, véleménye? (Jelzésre:) Józsa képviselő úr, 
tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények, hozzászólások 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, 
üdvözlendő, hogy a Bizottság rendszeresen visszatér az Európai Unióban zajló 
gazdasági szemeszterrel kapcsolatos folyamatokra, képviselteti magát az ezzel 
kapcsolatos kinti üléseken. Úgy gondolom, kifejezetten előremutató, hogy egymás 
mellett ül most itt az Európai Bizottság képviselője és a kormány képviselője. Ez 
mutatja, hogy remény mindenképpen van egy összhangra.  

Ezzel együtt én nagyon köszönöm Balogh László helyettes államtitkár úr 
őszinte, beismerő szavait, mert tényleg így van, hogy attól, hogy két év eltelt, 
Magyarországon a helyzet legalábbis a jogállamiságot illetően nem változott. Az egyik 
római jogtörténész mondta, hogy pusztán az idő múlásával a dolgok javulását nem 
várhatjuk el. Tehát, amikor az Alkotmánybíróság összetétele nem változik, amikor a 
kétharmados törvényeket úgy hozzák be sürgősségi eljárással, hogy péntekről keddre 
már meg lehet szavazni olyan, gazdasági folyamatokat súlyosan befolyásoló dolgokat, 
ami egy-egy cég tervezését, beruházási magatartását jelentősen kell hogy befolyásolja, 
amikor a korrupciós érzület szintjén látjuk a Közgép-Orbán-Simicska háborút, 
amikor korábban a Közgép mindenben nagyon jó volt, aztán hirtelen mindenben 
nagyon rossz lett, még döntést is kapott, hogy hazudik; mi változott a Közgép körül? 
A műszaki potenciálja egyáltalán nem változott. A politikai megítélése változott, hogy 
a két potentált összekapott. Tehát, amikor ilyen folyamatokat látunk - mert ez azért 
látható, és nemcsak mi látjuk, hanem másutt is látják anélkül, hogy Magyarországról 
a baloldali ellenzéknek ezt jelentenie kellene, mert az újságok írják, amelyek, hogy 
mondjam, pártoktól függetlenek -, akkor azért belekerülhet egy ilyen objektív, a 
kockázatokat elemző anyagba, hogy korrupciós kockázatok vannak Magyarországon. 
Tehát a szépségfolt nem a jelentésben van, hanem itt Magyarország gyakorlatában, 
tehát itt kellene - nem önöknek, kormányzatnak, hanem ezt a képviselőknek mondom 
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- a jogalkotóknak ezeket a valóban a beruházókat elriasztó tényeket megnyugtató 
módon, a jogszabályok korrigálásával orvosolni.  

Természetesen nem olyasmire gondolok, ami önmagában egy baloldali lépés, a 
bankokat megadóztatni, de hogy milyen formában, hogy program mentén 
megadóztatni, kiszámítható módon megadóztatni, az már azért elgondolkodtató.  

Vagy ott van az oktatás szintje. Van a családban pedagógus. Amikor nincs 
másolópapír egy iskolában, amikor azért nem íratnak korszerű feltételek mellett 
felmérő dolgozatokat, mert csak a 30-40 évvel ezelőtti módszer van, hogy a tanár 
fölírja a táblára a kérdéseket, majd jól-rosszul a gyerekek lemásolják, de a mai kor 
követelményeinek megfelelően nemhogy számítástechnikai eszköz nincs, működő 
fénymásoló nincs nagy iskolákban, 600-800 tanulós iskolákban, és nincs pénz arra, 
hogy a nem működő másolókba patront vegyenek. Tehát amikor ilyesmiket beírnak, 
hogy az oktatással baj van, vagy, hogy több tízezer pedagógus nem kapja meg időben 
a pénzét, akkor milyen motivációt lehet elvárni? Tehát ennek biztos, hogy hatása lesz 
az oktatás színvonalára, mint ahogy ezek a kompetencia-felmérések már jelezték is. 
Tehát hogyha a Bizottság egy ilyet konstatál, az nem a valóságtól elrugaszkodó 
szubjektív vélemény, amit majd valamilyen tárgyalás után ki lehet belőle törölni, 
hanem a valós hazai folyamatokban korrigálandó elmaradása az országnak.  

Többször említették ezt az államigazgatási környezetet, a szabályozás 
egyszerűsítését. Nagy nekibuzdulások voltak Kósa alelnök úr részéről, mások részéről, 
aztán az engedélyeztetési, illetve a szabályozási folyamat áttekinthetőségének a 
javítását nem nagyon tapasztalják a befektetők. Tehát én nem hiszem, hogy a tükröt 
kell hibáztatni, amikor a tükörképben ilyen dolgok jelennek meg, hanem a képet, 
tehát a magyarországi folyamatokat kellene helyretenni, illetve ebbe az irányba 
javítani.  

A másik, amit mindig el szoktam mondani, mert nagy sikerjelentéseket írnak 
ezekről a stratégiai együttműködési megállapodásokról. Szóval ez egy nonszensz, ez 
egy közvetlen bizonyítéka a jogállamiság, a jogbiztonság hiányának. Ugyanis normális 
piacgazdaságban, ahol jogbiztonság van, eleve értelmetlenek az ilyen, úgymond 
együttműködési megállapodások. Ez egy olyan szerződéses forma, külön 
megállapodás a kormány és a cégek részéről, amibe a cégek belekényszerülnek az 
egyébként bizonytalan helyzetük miatt. Tehát erre nem büszkének kellene lenni, 
hanem elgondolkozni, hogy milyen kényszerhelyzetek adódnak.  

Amit az európai szemeszter menetrendjével kapcsolatban mondott, államtitkár 
úr, azzal egyet lehet érteni, tehát az európai szemeszter használhatósága 
szempontjából nagyon fontos, hogy a gazdasági kormányzás egy előre ismert 
menetrendben történjen, és ami például a szociális kérdésekre vonatkozó dimenziók, 
mérőszámok egységesítése területén felmerült, tehát hogy ez a metodikájában is 
fejlődjön. Tehát azt hiszem, hogy amilyen tapasztalatokat önök elmondtak, azokat 
érdemes közkinccsé tenni, mert akkor van értelme ennek az európai szemeszternek, 
hogyha ez metodikailag évről évre egy jobb módszertan szerint történik. És ehhez 
önök, mondjuk mint hivatalnokok, érdemben is hozzájárulhatnak. A többi az a 
politika feladata lenne. Hát nekik is sok elszántságot kívánok, hogy javítsanak a 
magyar jogállamiságon! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés. 

(Senki sem jelentkezik.)  
Ha nincs, akkor egy rövid kérdést és kommentet engedjenek meg, államtitkár 

úr, illetve nagykövet úr. Én osztom a helyettes államtitkár úr véleményét abban a 
tekintetben, hogyha megnézzük összességében az elmúlt évek jelentéseit, akkor egy 
tendenciózus javulást tapinthatunk ki, ez tény és való, a számok magukért beszélnek. 
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És amivel sem a Bizottság, sem más az európai politikában nem tud mit kezdeni, az a 
fajta gazdasági fejlődés vagy a munkanélküliség csökkenése, ami számokban 
fogalmazható meg. Arról lehet vitatkozni, hogy a statisztika jó vagy nem jó, de ezeket 
a statisztikai adatokat nemcsak Magyarországon, hanem Brüsszelben is mérik. Tehát 
a számok bűvöletében, én úgy hiszem, fontos elmondani, hogy egy javuló tendencia 
van.  

Ugyanakkor a másik oldalról mi, politikusok érzékenyebbek vagyunk arra, ha 
van egy bizonyos politikai megfogalmazás. Azt már megszoktuk az Európai Unióban, 
hogy az Európai Parlament, hasonlóan, mint a Magyar Országgyűlés, a politika helye, 
hiszen választott képviselőkből áll és itt kell ütköztetni a véleményeket. Megszoktuk a 
kettős mércét az Európai Parlamentben, hogy bizonyos politikai pártcsaládok, 
jogosan vagy jogtalanul, akkor is tüzelnek Magyarországra, és ezt most is látjuk, 
például a népszavazás ügyében, ahogy azt elmondtam egy korábbi bizottsági ülésen, 
amikor Trócsányi miniszter urat hallgattuk meg. Tehát számunkra éppen ezért 
kitapintható a politikai szándék, amikor a Bizottság úgy fogalmaz, hogy korrupciós 
érzület.  

Ez azért nehéz a számunkra, mert ebbe bele lehet magyarázni, nyilván minden 
oldal belemagyarázza a maga értelmét, ugyanakkor ezt nem lehet számszerűsíteni. 
Tehát én elvártam volna a Bizottságtól, amelyik úgymond politikamentes, csak a 
technokraták, tehát a civil szolgálat területe, hogy olyan megállapításokat tesz, amik 
kézzelfoghatóak. Tehát ebbe gyakorlatilag nem lehet belekötni, vagy ha belekötnek, 
értelmetlen erről a vita, hogy ez most merre dőljön el? Természetesen a jog 
szempontjából ez értelmezhetetlen, mert szoktuk mondani, hogy ha valaki korrupción 
ér valakit, valamit, akkor azonnal, legalábbis a képviselőnek, van egy kötelezettsége, 
hogy feljelentést tegyen.  

Én azt látom, hogy a Bizottságnak is volna egy ilyen kötelezettsége, hogyha ez 
kitapintható, például képviselőtársam említette ezeket a botrányokat, akkor miért 
nem tesz konkrét lépéseket? Ezt elég nehéz megtenni, mert leginkább sajtó- és egyéb 
hírekre támaszkodva nincs komoly lehetősége arra, hogy ezt bizottsági szintre 
emeljék.  

Ez viszont beletartozik abba a kapcsolatrendszerbe, ami kialakult a Bizottság 
és Magyarország között. A Kósa Lajos képviselőtársam elleni bosszúhadjáratba, ha 
már őt idéztük, még ez is belefér.  

Mindenesetre mi fontosnak tartjuk, ilyen esetekben is, és ezt bizottságunk 
továbbra is követni fogja, hogy meghallgassuk mind a két felet. Tehát itt, a 
közvélemény előtt, a bizottságunkban, nemcsak a képviselők előtt, hanem a sajtó előtt 
is, ütköztessük a véleményeket, mert mi az a terep vagyunk, ahol tessék egymásnak 
ütköztetni az érveket. Én ezt követendő példának látom, és úgy hiszem, hogy azért a 
maga módján a Bizottság és a magyar kormány is ezt folytatja - a dialógust.  

Voltak itt keményebb esetek, csak visszautalok például az alaptörvényünkre. 
Ott is rengeteg ilyen kérdés fogalmazódott meg, és lám, csodák csodájára, a magyar 
kormány tisztázta ezt a Bizottsággal, lépésről lépésre. Az európai jogalkotási 
mechanizmusban például a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatban is 
megvannak a törvényi lehetőségek. Ezeket a magyar kormány, úgy érzem, 
kihasználja, és ha úgy nézzük, a Bizottság is fogadóképes. Tehát van a szakértelemnek 
egy terepe, ami részben kizárja a politikát.  

Nézzük a számokat önmagukban, nézzük a tényeket önmagukban - ezt nagyon 
fontosnak tartom. „Sine ira et studio”, mondták az öreg rómaiak, amit én elvárok a 
Bizottságtól, természetesen az Európai Parlamenttől nem, mert az egy politikai 
testület, láttuk például Tavares jelentésében. Egyébként találkoztam a portugál 
nagykövet asszonnyal és Portugália és Magyarország kapcsolata tekintetében 
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felemlegettük azokat a diplomáciai kapcsolatokat, amik kialakultak, és én többek 
között megemlítettem, hogy itt van a Tavares-jelentés. S akkor a nagykövet asszony 
azt mondta, ez ne hogy már terhelje a portugál és a magyar kapcsolatokat. Ő erősen 
csodálkozott, hogy én ezt megemlítem, de azt mondtam: Tavares úr egy rendes 
paraszt családból származik, a Duro völgyben van több hektár szőlője a szüleinek, de 
ez nem jellemző általában véve. Ezért nehéz a politika mezsgyéjén haladva 
véleményeket alkotni. Nekünk, politikusoknak lehet, de a civil servantnak nemcsak 
egy kötöttsége van, hanem a tények azok, amik lényegesek.  

Egy kérdést engedjen meg, nagykövet úr. Említettem én is a múlt heti 
ECOFIN-ülést. Milyen volt az átdolgozott európai szemeszter fogadtatása? Most 
nemcsak Magyarország, hanem a tagállamok körében. Nyilván a magyar kormány 
képviselőjétől is kérdezem, hogy azért figyelünk-e egymásra ezzel kapcsolatban? 
Egyeztetés történik-e például a visegrádi négyek esetében? Mert úgy tudom, hogy 
más országok részéről is, amelyekről véleményt fogalmazott meg az Európai 
Bizottság, jócskán volt, ha nem is fölháborodás, de legalábbis véleményalkotás. 

Mivel több kérdést nem látok, visszaadom a szót. Kérem az előadóktól, hogy 
röviden foglalják össze, mert van egy másik fontos napirendi pontunk.  

Dr. Zupkó Gábor válasza 

DR. ZUPKÓ GÁBOR képviseletvezető (Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete): Úgy látom, hogy összességében egyébként pozitív volt a kép, különösen, 
hogy több idő van a megvitatására. Azt gondolom, részletesebb elemzés ezen a ponton 
vagy ebben a stádiumban nem szükséges. Nagyon röviden visszautalnék arra, amit az 
államtitkár úr említett. Fontos aláhúzni a végeredmény megelőlegezése nélkül is, 
amire hivatkozott államtitkár úr, hogy ez egy szolgálati dokumentum, belső 
dokumentum, hogy úgy mondjam. Ezzel kapcsolatban valóban a kormányzat, az 
Állandó Képviselet mind a folyamattal, a módszerrel kapcsolatban, mind a tényekkel 
kapcsolatban megfogalmazta a fenntartásait. Nyilvánvaló, hogy ennek lesz bizonyos 
hatása a párbeszédre.  

Azt akartam aláhúzni, hogy ez egy párbeszéd előtti megállapítás, és nem jelenti 
azt, hogy ugyanaz lesz a tartalma. Én nem előlegezem meg, hogy mi, de a státusát 
szeretném mondani, hogy ez egy párbeszéd kezdete, ami nyilvánvalóan folyamatos a 
bizottsági munkatársak és a szakminisztériumok között. Lehet, hogy az illetékes 
munkatársak többet találkoznak, mint más minisztériumok munkatársai, annyira 
szoros az együttműködés, amiben persze lehetnek véleménykülönbségek, de mielőtt 
még hivatalos, végleges dokumentumok születnek egy magasabb szintű 
jóváhagyásnál, nyilvánvalóan ez a dokumentum is még egy párbeszéd, vita részét 
fogja képezni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úré a szó. 

Balogh László válasza 

BALOGH LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Azt gondolom, azt le kell szögezni, hogy magának az európai 
szemeszternek már a tavalyi évi lefolytatása, tehát amióta a Juncker-bizottság 
hivatalba lépett, bizonyos reményekre adott okot olyan értelemben, hogy valóban 
traszparensebbé vált, több párbeszéd alakult ki, és több volt az az érintkezési 
lehetőség, ahol a tényekről, az adatokról, a folyamatokról pontosabb képet sikerült a 
Bizottság számára és persze a többi tagállam számára közvetíteni, és ezért a 
végeredményt tekintve is kedvezőbb és objektívebb értékelést tudtunk kapni. Ezzel a 
tudattal és ezzel a várakozással tekintettünk a most kezdődő szemeszter elé, amely 
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még egyszer mondom, hogy a beruházási dokumentum kivételével a többi területen 
fennállni látszik, és bízunk benne, hogy így is fog zajlani a jövő évre tekintettel is.  

A beruházási dokumentummal kapcsolatban - ahogy elnök úr is elmondta - a 
legsúlyosabb probléma az a kormányzatban dolgozók számára, hogy mi csak tényleg a 
tényekkel, a számokkal, a kézzelfogható ügyekkel tudunk mit kezdeni, és ezért, 
miután, bár munkadokumentum, és ebben a nagykövet úrnak teljesen igaza van, egy 
belső munkadokumentum, de publikussá vált, és ilyen értelemben nem ignorálhatjuk, 
hogy ez megjelent.  

Ami a gond tényleg a tények figyelmen kívül hagyása vagy a tények nem 
szerepeltetése. Egy korábbi, a Bizottsággal lefolytatott vitában a Bizottság egyik 
munkatársa egy anekdotikus bizonyítékra hivatkozott a vitában; anekdotikus 
bizonyítékok, azt gondolom, ilyen szakmai anyagokban nem elfogadhatóak. Azok az 
elfogadhatóak, amelyek tényekkel, adatokkal alátámasztottak. A kormány 
természetesen készen áll arra, hogy ezeket megvitassa, megbeszélje, tehát a nyitottság 
is megvan részünkről. A megalapozatlansága, a hivatkozás nélkülisége, az 
általánossága, ahogy elnök úr is mondta, a megfoghatatlansága az, ami ebben a 
szakmai munkában zavaró tényező. De ahogy nagykövet úr is említette, kapcsolatban 
állunk egymással, és várakozással tekintünk egy gyors megoldás megtalálása 
irányába, és bízunk benne, hogy maga a szemeszter ettől nem sérül, tehát majd 
valamikor május-június magasságában, amikor már a vége felé tartunk a 
párbeszédnek, akkor egy pozitívabb és a sebeket begyógyított helyzetről tudunk 
beszámolni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy legyen! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a 

nagykövet úrnak és az államtitkár úrnak, hogy eljöttek a bizottsági ülésünkre, ezt a 
gyakorlatot a jövőben is folytatni fogjuk. Kívánok innen is áldott adventi készülődést, 
áldott karácsonyt, boldog új esztendőt. Jövőre ugyanitt találkozunk. Köszönöm 
szépen.  

Tájékoztató a negyedik vasúti csomaghoz kapcsolódó európai uniós 
tervezetekről  
a) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egységes európai 
vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 2012/34/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti 
infrastruktúra irányítása tekintetében történő módosításáról [COM 
(2013) 0029; 2013/0029(COD)]  
b) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 1370/2007/EK 
rendeletnek a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások 
piacának megnyitása tekintetében történő módosításáról [COM 
(2013) 0028; 2013/0028 (COD)] 

Az elnök felvezető hozzászólása 

Rátérünk a 2. napirendi pontra. Köszöntöm Becsey Zsolt helyettes államtitkár 
urat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről úgy is mint a napirendi pont 
előadóját és úgy is mint volt európai parlamenti kollegát. Most képviselő úr a barikád 
másik oldalán dolgozik. Sok sikert a munkájához! 

Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pont: tájékoztató a negyedik vasúti 
csomaghoz kapcsolódó európai uniós tervezetekről; az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló, 2012. november 21-i 
2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a belföldi vasúti 
személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra 
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irányítása tekintetében történő módosításáról [COM (2013) 0029; 2013/0029(COD)] 
jelzéssel; az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 1370/2007/EK rendeletnek a 
belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása tekintetében 
történő módosításáról [COM (2013) 0028; 2013/0028 (COD)] jelzéssel. 

Tisztelt Bizottság! A negyedik vasúti csomag nem teljesen ismeretlen 
bizottságunk számára, hiszen 2013-ban - ha jól emlékszem - egyeztetési eljárás 
keretében már foglalkoztunk egy ilyen kérdéskörrel. Az uniós döntéshozatal azóta, 
úgy látom, meglehetősen előrehaladt, a múlt hét végi tanácsülés napirendjén is 
szerepelt. Számos eleme tekintetében azt is mondhatnám, hogy egyfajta 
megállapodásról is beszélhetünk.  

Képviselőtársaim számára is említem, hogy a javaslatcsomag nem kevesebbet 
céloz meg, mint az egységes európai vasúti térség létrehozását, ami magában foglalja 
a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának a megnyitását is. 
Képviselőtársaim a minisztérium írásbeli háttéranyagát pénteken megismerhették, és 
köszönjük államtitkár úrnak, hogy ezt időben megküldte számunkra. A mai bizottsági 
ülésünkön a politikai pillérbe tartozó két fő javaslatot tekintjük át.  

Tisztelt Államtitkár Úr! Kérem, hogy röviden tartsa meg az expozéját, utána 
megnyitom a vitát. Tessék parancsolni! 

Dr. Becsey Zsolt László tájékoztatója 

DR. BECSEY ZSOLT LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a köszönő szavakat és azt, hogy 
valóban a barikád túloldalán lehet az ember, főleg egy olyan rendszerben, amely már 
10-15 éves folyamat része, hiszen ez előtt a negyedik vasúti csomag előtt volt másik 
három, ez köztudott, és az is köztudott, hogy már amikor a csatlakozásunk és a 
csatlakozási tárgyalásunk elindult, már akkor a vasúti piac liberalizációja, formálása 
napirendre került. Az egyértelmű volt már a csatlakozási felkészülésünk kapcsán, 
hogy az Európai Unió politikája nagyon magas szinten kötöttpályás orientált, tehát a 
vasútra és általában a zárt pályákra koncentrál. Mi ennek az oka? Elsősorban nyilván 
a tradíciók, másodsorban pedig a környezetvédelmi szempontok, ami a közúttal 
szemben a vasút a lehetőségeit igyekszik segíteni.  

Az is köztudott talán a rendszerváltás környékéről vagy az utolsó 20-25 évet 
átélve, hogy a közép-európai országok, tehát a csatlakozni vágyó vagy az azóta már 
csatlakozott országok szempontjából a vasútnak a közlekedési piacon belüli aránya 
jóval nagyobb volt, mint Nyugat-Európában. De az is igaz, hogy az elmúlt 20 év alatt 
ez az arány csökkent. Miért? Hiszen az ipar vagy a szállítási igények a vasút mögül 
jócskán kimentek. Itt, Közép-Európában Magyarországon is az a hatalmas bányászat, 
vasipar, ami főleg a cargo lehetőségeket segítette, megszűnt, illetve átalakult, és a 
nagy értékű, precíz termékeknél pedig bejönnek azok a flexibilis, tehát rugalmas 
utazási módszerek vagy szállítási módszerek, amik a közút lehetőségét is 
kibontakoztatták.  

Mégis talán Közép-Európában azért még mindig mind a teher-, mind pedig a 
személyforgalminál az Európai Unió átlaga fölött vagyunk ezekkel az arányokkal, és 
az Európai Unió is nagyon szeretné, hogyha annak a politikájának megfelelően, amely 
a környezetvédelmet és az európai klasszikus modellt preferálja, ezt tudnánk tartani. 
Ez volt az egyik rész.  

A másik rész viszont az, hogy az Európai Unióban is rájöttek arra, a lisszaboni 
elvek kapcsán ez teljesen világos volt 1999-2003 között, hogy a belső piacot erősíteni 
kell, és a belső piacot több területen is a verseny irányába kell tolnunk, hiszen az 
Európai Unió és a tagállamok költségvetését, illetve az előbb volt szó a szemeszterről, 
jócskán leterheli az, hogyha a piacosítási viszonyoktól, a versenyviszonyoktól teljes 
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mértékben eltekintünk. Ennek keretében került a közúti teherfuvarozás szinte kvázi 
teljesen liberalizált helyzetbe, és már az első három vasúti csomag kapcsán azt lehet 
mondani, hogy a teherfuvarozás egy teljesen liberalizált helyzetbe került, mint 
szolgáltatás. Természetesen a pályavasút, amely szinte minden helyen állami 
tulajdon, továbbra is állami kezelésben van.  

Ebből kifolyólag az államok különböző módon járnak el például a 
teherfuvarozás segítése érdekében. Általában nem kérik el azokat a pályahasználati 
díjakat az infrastruktúra-vasutak, amelyek mondjuk teljes mértékben fenntarthatóvá 
tennék az infrastruktúra-menedzsert. Tehát ott is van egy nagyon komoly megkötés, 
szubvenciós rendszer az állam és az infrastruktúra-menedzser között, és ezek 100 
százalékos állami tulajdonban lévő kérdések.  

Az Unió azonban nagyon szeretné, pontosan azért, hogy a cargo, tehát a 
teherfuvarozás is minél tisztább helyzetet lásson, másrészt pedig más 
versenyszférában is szeretné elindítani a versenyt. És ebben van egy olyan törekvés is, 
a negyedik csomag részben erről is szól, hogy tisztánlátás legyen arra vonatkozóan, 
hogy mi az, ami állami infrastruktúra-menedzsmentet feltételez, és mi az, ami ebben 
a vonatkozásban versenyszférát jelent. Azért is, hogy lássák a cargo cégek, tehát a 
teher cargo cégek, hogy kivel, milyen feltételekkel, hogyan tudjanak tárgyalni, hiszen 
ők teljesen a piacon vannak, és pályahasználati díjat szednek tőlük. Másrészt pedig 
megfogalmazódott már az az elképzelés is az előző csomagoknál, hogy elinduljon egy 
személyforgalmi liberalizáció. És ebben egyébként az Unió előrehaladt, sok 
mindenben, de még sok mindenben tökéletlen a belső piac, ahogy én látom, 
körülbelül az elmúlt 20 évben, hol fél szemmel, hol mind a kettővel figyelve a 
folyamatokat, hiszen elindultak ezek a közös jogosítvány elfogadási kérdések, az 
interoperabilitás kérdése, amikor határon átmegy a vasút, hogy ne kelljen órákat 
várni azért, hogy egy vasút tovább tudjon haladni. Például az európai TEN-
korridorokon, tehát a kiemelkedő folyosókon már olyan jellegű feltételeket és 
műszaki feltételeket is szabnak, hogy minél egyszerűbben, ugyanazokkal a 
paraméterekkel, ugyanazokkal a logikákkal lehessen a korridorokon, tehát ezeken a 
folyosókon keresztülhaladni.  

Mi, magyarok is az általánosan meghatározott vasútforgalmi elveket a 
folyosókon igyekszünk teljesíteni. Az köztudott, hogy a 160 kilométer/órás 
sebességállapot, vagy a 22,5 tonnás tengelyterhelés elérése, vagy a 740 méter hosszú 
szerelvény biztosítása, ezek mind olyan kritériumok, amelyeket a tagállamnak az 
infrastruktúra-fejlesztés kapcsán látnia kell.  

És akkor ebbe jön bele az, hogy akkor a személyforgalmat milyen 
liberalizációba tudtuk eljuttatni. Eddig a közszolgálat, tehát a belföldi működés, 
kikerült ebből a helyzetből. A nemzetközi, meg a különvonat kérdéseket lehetett már 
eddig is liberalizálni, kvázi azt is mondhatjuk, hogy ez egy liberalizált műfaj. A 
közszolgáltatás, ami időnként persze a nemzetközivel keveredik, hiszen a nemzetközi 
vonatok belföldön is megállnak, de hát ez azért megfelelő módon kezelhető, 
szétválasztható. A közszolgáltatás eddig még kimaradt ebből a kérdéskörből. Azt lehet 
mondani, hogy 100 százalékosan egy belföldi hatáskör volt, azonban az Európai 
Bizottság már tíz évvel ezelőtt arra a konklúzióra jutott, hogy itt is meg kell teremteni 
azokat a lehetőségeket, hogy a belföldi közszolgáltatási személyszállításnál is jussunk 
előre a liberalizáció felé, ami némi hatékonyságnövekedést is jelenthet.  

Mondjuk itt nyilván egy bizottság előtt, szakemberek előtt ül az ember, az nem 
vitás, hogy egy ilyen liberalizációnál a jó vagy nagyon erős nagyvállalatokkal 
rendelkező tagállamok éhesen várják ezeket a liberalizációkat, hiszen olyan 
menedzsmenttel, olyan állománnyal, gördülőállományokkal rendelkeznek, meg az 
Unión belüli piacban is igen jelentős résszel, amik révén egy azonnal kiírt liberalizáció 
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a személyi szolgáltatásokra azzal járna, hogy gyakorlatilag megszereznék a belső 
közszolgáltatási piacokat is, olyan tagállamokban, amelyek ilyen szerencsés helyzetet 
nem mondhatnak el magukról. 

És azok a tagállamok, amelyek pedig azt szeretnék, hogy az a hatalmas energia, 
amit ebbe a rendszerbe belefektettünk, és bele kívánunk fektetni, megmaradna és 
továbbra is élvezhetőbbé válna. Ez nyilvánvalóan egy alapkonfliktust jelent a 
személyszállítás liberalizációjának elveiben.  

És így fogalmazódott meg, valóban 2013-ban, a bizottsági javaslat. Ennek két 
nagy része van. Ha jól emlékszem, hat uniós jogszabályt érint, három plusz hármat. 
Az egyik része az irányításokra vonatkozó javaslatrész, a másik pedig a belföldi 
közszolgáltatás liberalizációjára vonatkozó javaslatcsomag, ahogy az elnök úr is 
felolvasta. Ez a politikai pillér, emellett még egy műszaki pillér is elindult, de a 
műszaki pillér, úgy tűnik, hogy most nyugvópontra jutott, és nem is ez jelent itt meg; 
annak különösebben nagy belpolitikai vonatkozása nincs, elsősorban a létrejött uniós 
vasúti ügynökség és a nemzeti hatóságok közötti jogköröket, engedélyezéseket, 
kooperációt érinti, s halad előre. 

Azonban az is tény, hogy mivel a személyszolgáltatási, úgynevezett politikai 
pilléres rész tehát mind az irányításra, mind pedig a belföldi liberalizációra 
vonatkozóan nyilván nehezebben halad előre, bizonyos pontokon úgy is tűnt, hogy 
nehéz is átlépni azokat a tagállami konfrontatív helyzeteket, amik felmerülnek. Volt 
olyan szándék, hogy kettéválasztják a végleges jóváhagyást.  

Most úgy tűnik, hogy a luxemburgi és a holland tandem arra a 
következtetetésre jutott a Tanácsban, hogy a személyforgalmi közlekedést illetően is 
utol tudja érni a politikai pillér a műszaki pillért, és az ambíciók szerint már tavasszal 
a holland elnökség alatt a politikai pillért is le tudnák zárni. Itt már el is kezdődtek a 
trilógusok a politikai pillért illetően, és ahogy a magyar kollégáinktól halljuk a 
közlekedési bizottságban, az irányítási mechanizmusra vonatkozó viták előrébb 
vannak, és visszább vannak a politikailag nyilván még izgalmasabb belföldi 
liberalizációs kérdések, a pályázati kérdések ügyei. 

Az eredeti bizottsági javaslat nyilván ambiciózus volt mind a két területen. 
Hogy a frontokat nagyjából próbálja az ember látni, az Európai Parlament részéről az 
ő első olvasatuk, első meglátásuk is közelebb állt a bizottsági javaslathoz, tehát ők 
nem írták olyan mélységben és szinten át, mint az a Tanácsban megtörtént. 

A Tanácsban nyilván létrejöttek a konfrontatív helyzetek. Először nagyon közel 
álltunk ahhoz, hogy maradjunk a Tanácsban és a közös uniós vagy a bizottsági 
javaslat irányában. Én hadd emeljem ki a lett elnökség szerepét ennek az évnek az 
első felében, hiszen ők áprilisban jöttek elő gyakorlatilag politikai értelemben egy 
olyan szövegmódosító-javaslattal a Tanácsban a tagállamok között, ami 
tulajdonképpen lehetővé tette azt, hogy egy kompromisszum irányába eljussunk. Azt 
is el kell mondjam, hogy Magyarország végig azt a pozíciót vette föl, hogy nem lehet 
olyan szélsőségesen, az erő pozícióját is preferálva a belső piaci folyamatokat 
megnyitni, ahogy azt eredetileg néhány tagállam, illetve az Európai Bizottság vagy 
részben a Parlament is szeretné. A magyar pozíciónak tulajdonképpen megfelelő 
irányba jutott el a közös pozíció, a politikai megegyezés a Tanácsban, tehát jelenleg a 
tanácsi pozíció, amennyiben elkezdődik az intézményközi trilógus, nagyon sok 
szempontból vagy legtöbb szempontból tükrözi azt a magyar, induló álláspontot is, 
amit minden bizonnyal még az előző ciklus végén, 2013 végén önök meg is 
ismerhettek, hiszen ez az alappozíció adott.  

Ha most rátérhetnék az alappozícióra, akkor azt mondanám, hogy ugyan az 
előző ciklusban volt, de nyilvánvaló, hogy a pozíciónk teljesen ugyanaz, és ennek a 
háttérmagyarázata is ugyanaz, amit szerintem érdemes megérteni, nevezetesen azt, 
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hogy egyrészt - amit mondtam - a liberalizációnak, főleg a gyorsított liberalizációnak 
nagyon komoly kihívásai és veszélyei vannak, egyszerűen a méretnagyságban, 
veszteségekben, tőkeerőben, gördülőállományban gyöngébb részeket szinte 
letarolnák a nagyok. A médiából lehet tudni a Deutsche Bahnnak mint az egyik 
fenyegető elképzelésnek az erejéről. Ami nagyon érdekes, hogy az ÖBB, az Osztrák 
Vasutak is az egyik oldalon nyilván szeretne minél jobb liberalizációs lehetőséghez 
jutni a személyforgalomban Közép-Európában, másrészt ő maga is retteg a Deutsche 
Bahn erejétől, tehát ez egy piaci helyzetben nagyon érdekes szituáció. Vannak ilyen 
berekedt és beszakadt szereplők is a piacban.  

Magyarország 2010-ben elindított egy olyan folyamatot, és pont 2013-ban ez 
kulminált például tízéves közszolgáltatási szerződésekben, ahol azt választottuk, hogy 
egyrészt visszanyitottuk a korábban bezárt útvonalakat, de az alapfilozófia az, hogy a 
vasúti közlekedést tartani fogjuk nemcsak fővonalakon, ahol valaki magasabb 
forgalmat vagy nyereséget lát, hanem országosan is teljes mértékben. Ennek 
megfelelően teljes mértékben szeretnénk együtt tartani a magyar személyforgalmi 
piacot, tehát nem választjuk szét aszerint, hogy valami potenciálisan nyereségesebb 
lehet, és fővonal; és nem lehet nyereségesebb, és mellékvonal; vagy nagyobb a 
veszteségmérték az egyiknél, és kisebb a veszteségmérték a másinál, mert ha az 
igazságot akarom mondani, akkor ez az igazság. A belföldi közszolgáltatásban 
Magyarországon nyilvánvalóan nincs piaci alapon nyereséges vonal, még a fő 
intercityk sem, de mindenféleképpen hatalmas különbség van a különböző szintek 
között.  

Tehát Magyarország úgy indult el, hogy befagyasztottuk a jegyárakat - mint 
köztudott -, a tarifaárakat mind a busznál a közszolgáltatásnál, mind a vasútnál, ez 
egyébként szerintem rendkívül attraktív is a lakosság számára, hogy ezeket a 
rendszereket használják, kikalkulálhatóak legyenek az utazás lehetőségei, költségei. 
Emellett elindultunk afelé is, hogy a hatalmas fölhalmozódott adósságot, ami a MÁV-
csoportot illeti, csökkentsük. Köztudott, hogy ez a felére csökkent, 300 milliárdról 
közel 150 milliárdra csökkent a MÁV-csoport adóssága, nyilván ebben benne vannak 
a nagyon stabil belföldi közszolgáltatási szerződések. Át is alakultak a MÁV-
csoportok, illetve a GYSEV is. Alapvetően a logika az lenne, hogy a lehető 
leghatékonyabban, a legkomplexebben tudjuk őket működtetni, ezért is választotta az 
előző ciklus alatt a kormány azt, hogy egy vertikálisan megfelelően szétválasztott, de 
mégiscsak integrált csoportot dolgozunk ki, és nem egy teljes liberalizációt indítunk, 
és egy teljes szétválasztást a különböző elemek között. Amennyire én érzékeltem az 
előző ciklusban és most is, e mögött van egy elég erőteljes politikai konszenzus.  

Emellett már 2010-től elindítottunk egy olyan politikát, ami most tovább 
folytatódik, hogy a rendbetétel mellett, a historikus adósságok és a teljes adósság 
rendbetétele mellett - de ez még nem fejeződött be - nagyon jelentős vasúti 
infrastruktúra-fejlesztést is elindított a kormány. Erre részben kötelez is bennünket 
az EU - ha már itt volt a nagykövet úr -, hiszen egy ’13-as jogszabály alapján Kallas 
nemcsak lehetőséggé tette az EU-pénzeket, hanem jogi értelemben is kötelezővé tette, 
hogy a TEN-T törzshálózatokat például már 2030-ra fölújítsuk, és megcsináljuk 
azokat a műszaki paramétereket, amiket kérnek, és az átfogó hálózatokat, amelyek 
ebbe nem esnek bele, 2050-re. Ez most látszólag sok idő, gyakorlatilag nem sok idő. 
Aki ismeri a vasútberuházásokat, tudja, hogy iszonyú sokba kerülnek a vasút-
rekonstrukciók, tehát ezek még az uniós pénzekkel együtt sem olyan egyszerűek, és 
adott esetben ahhoz, hogy tudjuk tartani ezeket a felújítási menetrendeket - és akkor 
még csak a fővonalakról és az Unióról beszéltem -, nemcsak uniós pénzeket kell, hogy 
fölhasználjunk, illetve igénybe vegyünk, hanem egyéb forrásokat is. Erről szóltnak 
most egy törzsvonalnak, a kelebiai törzsvonalnak a felújításáról folytatott tárgyalások. 
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Tehát mindenféleképpen ez egy óriási kihívás az országnak, amibe invesztálni 
szeretnénk. Ezért az érthető volt, hogy a 2010-es évek első felében az volt a kormány 
pozíciója, hogy a személyszállítás liberalizációjánál mindaddig, ameddig egy 
versenyképes struktúrát föl nem tudunk mutatni, és az erőnk vissza nem tér, akár az 
infrastruktúra oldalán, akár a szervezeti oldalon vagy a nyitás oldalán, egy jóval 
óvatosabb pozíciót foglaljunk el, tehát nem tudjuk ráliberalizálni az országra a vasúti 
belföldi személyszállítási szolgáltatást. Ebből kifolyólag a kormányzásnál az volt az 
alappozíciónk, hogy részben a holdingstruktúrát fogadja el az EU; az előző csokrok, 
tehát csomagok alapján az érthető volt, hogy számvitelileg szétválasztottuk a 
legfontosabb tevékenységeket, a pályaműködtetést és az üzemeltetést, 
szétválasztottuk azt is, hogy a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. - ha jól idézem a VPE 
nevét - létrehozásával gyakorlatilag egy teljesen független rendszerbe szerveztük ki 
azt, hogy ki rendelkezik a vasúti pályakapacitással, ki hogy osztja el.  

Abszolút semlegesen alkalmazza a kormány jóváhagyásával a pályahasználati 
díjakat az infrastruktúra-működtető bárki felé, tehát mind a cargo viszonylatában 
ugyanaz a tarifa van minden piaci szereplőre, mind pedig a személyforgalom 
viszonylatában, még akkor is, ha köztudott, hogy a belföldi közszolgálatban ez most a 
monopolhelyzetben lévő MÁV Start, illetve a GYSEV kezében van. De 
mindenféleképpen megtettünk olyan szétválasztásokat számvitelileg és egyéb 
tekintetben is, ami az összefonódást tükrözi. Ugyanakkor úgy láttuk, hogy nemcsak a 
kis GYSEV-nél, hanem a nagyobb MÁV-nál is pont azért, hogy a rengeteg 
átalakításnak akár a személyforgalomban, akár a pályaműködtetésben meglegyen egy 
integritása, az átláthatóság mellett egy integrációba tegyük ezeket a tevékenységeket, 
hiszen nagyon sok minden háttértevékenység jóval olcsóbban oldható meg egy nagy 
közös vállalatban vagy holdingban, mint ha teljesen szétválasztjuk, és mindenki 
minden tevékenységet külön tesz meg. Nyilván a piacorientált felfogás szerint, ha 
kitesszük ezeket a szervezeteket, főleg a Startokat, a személyvonatokat a teljes 
függetlenségre és az átláthatóságra, akkor az bizonyos hatékonyságjavítást mutat. De 
hát az állam pont a közszolgáltatási szerződések révén, és pont azért, mert 
Magyarországon hatalmas pénzt költünk nemcsak a működtetés szintjének a 
fenntartására, mindenféleképp szeretné megtartani azt, hogy ne kelljen teljesen 
széttrancsírozni ezeket a rendszereket.  

Még azt is tettük 2013-ban, hogy tízéves megállapodásokkal a közszolgáltatásra 
úgynevezett minőségi követelményeket fogalmaztunk meg mind a GYSEV, mind a 
MÁV-START, tehát a személyszállítók felé, amit ellenőrzünk, és ennek megfelelően 
kapják évente is az apanázst a költségvetéstől, amit önök szavaznak meg. 

Tehát én azt hiszem, hogy mi már nagyon sok mindent megtettünk, de a 
magyar pozíció még amellett áll, hogy mind az irányításnál, mind a piacnyitásnál ne 
engedjük azt, hogy rázúduljon ez alatt a hatalmas invesztíció és befektetés alatt a 
magyar piacra a verseny. És ezért értelemszerűen azt sem engedjük, hogy például fő- 
és mellékvonalakra, vagy bármi más logika szerint széttrancsírozzák a magyar vasúti 
piacot, hiszen mondom, az a célunk, hogy ezt egyben tartsuk és tegyük vonzóvá a 
polgárok számára. Remélhetőleg a következő években az utaskilométer és más 
teljesítmények alapján is javulni fog ez a helyzet. De hát mind a gördülőállománynál 
az EU segítségével óriási pénzeket fektettünk be, mind pedig a pályavasútnál, mint 
mondtam, vagy a rendszerben szintén komoly erőfeszítéssel felújítunk és igyekszünk 
ezt elérni. Egyébként az első visszajelzések szerint ezek a hatalmas felújítások 
pozitívak, és már nő a személyforgalom használata is például Sopron-
Szentgotthárdnál, vagy bárhol máshol, a csornai részen. Most ránézek a térségbeli 
képviselőkre, nő a használata is, ami nem feltétlenül a bevételekben és annak a 
nyereségességében mutatkozik meg, hanem abban, hogy a társadalmi haszon azzal, 
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hogy használják a vasutat, egyre többen leteszik az autót, rászoknak az átszállásokra, 
az intermodalitásra, ennek a társadalmi haszna nagyon magas.  

Amit még itt a bevezetőben szeretnék mondani, remélem, nem vagyok túl 
hosszú, az az, hogy a vita folyik, tehát egy tanácsi pozíció kialakult. Remélhetőleg a 
tanácsi pozíciót a Parlament és a Bizottság konstruktívan tudomásul veszi, ami azt 
jelenti, hogy nem térnek vissza az eredeti pozíciókba, egy vadliberálisabb elképzelés 
felé, hanem valóban mind a két területen, az irányításnál is és a pályáztatásnál is, a 
lehetséges pályáztatásoknál azokat a feltételeket, amiket mi is kértünk beépíteni, 
megtartják. Ezek közül mondjuk amit én a legfontosabbként kiemelnék, hogy a 
kötelező jogi szétválasztás és függetlenség helyett az alapfunkciók létéhez kötik az 
irányítási modellt a Tanácsban, és remélhetőleg ezt a Parlament is tudomásul veszi. 
Én voltam parlamenti árnyékraportőr, tehát tudom, hogy milyen nehéz sok mindent 
tudomásul venni, de most egy másik helyzetben azt mondom, hogy remélem, hogy 
tudomásul veszi. Tehát mindenféleképpen, ha egy külön pályahálózat-működtető van 
egy adott országban, mint nálunk a VPE Kft., akkor megengedik azt, hogy ne kelljen 
szétválasztani és két különböző menedzsmentet és funkciót felállítani a kisebb 
pályavasutaknál - ez alapvetően GYSEV-klauzulának mondható. E körül, azt hiszem, 
az irányítási modellnél már van is egy konszenzus, amennyire én a parlamenti 
képviselőknél is érzékeltem, ezt a részt ők is el tudják fogadni.  

Nyilván egy nagyobb működtetőnél, mint a MÁV, vagy külföldön bármelyik 
nagyobb nemzeti működtetőnél, felmerül, hogy kell-e vertikális nagy holding, miért 
nem szabdaljuk szét, és a START-ot vesszük ki teljesen. De itt is, mint mondtam, 
rengeteg olyan fejlesztési kérdés van, ami nálunk egy integrált felfogást kér. És mivel 
számvitelileg nagyon tisztán láthatóak a viszonyok, mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi 
felállás szerint a vertikális rendszer elég ahhoz, hogy tovább tudjuk vinni ezt az 
integrált politikát a MÁV oldalán is.  

A GYSEV-et már biztos, hogy ki tudtuk védeni, mint kis céget. Nekik 
gyakorlatilag a halálukat jelentené, ha mindenben meg kellene, hogy duplázzák a 
költségeiket, a menedzsment és a működési mechanizmus, az emberi költségek 
nagyon magasak lennének. Ez az egyik, szerintem nagyon-nagyon fontos tevékenység, 
amiben eredményt tudtunk elérni. 

A másik dolog, ami nyilván sokakat rendkívüli módon érdekel, az a 
liberalizáció ténye. A jelen álláspont szerint a piacnyitásra vonatkozóan egy 10 éves 
átmenet lenne, és ha még az alatt a 10 éves átmenet alatt van esetleg újabb ilyen 
szerződés, ami akkor jár le - a miénk köztudottan 2023-ban, mert 2013-ban született 
a tízéves közszolgáltatási szerződés -, akkor ez meghosszabbítható. Ez alatt jobban fel 
tudnak készülni ezek a kisebb és erősödni akaró, de még nem erős államok a 
liberalizációs viszonyokra.  

Az is nagyon pozitív irányba hatott eddig a Tanácsnál, hogyha liberalizációra 
kerül sor, akkor a gördülőállományokat illetően, vagy az állományhoz való 
hozzáférést illetően egyelőre tagállami vizsgálat hatáskörében vagyunk. Tehát nem 
írják elő azt, hogy kötelező egy győztesnek, hogy aki esetleg nagyon olcsó ajánlatot 
tesz arra, hogy üzemeltesse a vasutat, még oda is kelljen adnia, általunk nem ismert 
mechanizmus szerint, a magyar gördülőállományt, ami köztudottan óriási érték. EU-
pénzekből is, a MÁV saját erejéből is, meg a GYSEV ebbe elég komoly pénzt fektet, 
tehát ezt nem tudjuk kiadni, nagyon sok kölcsönfedezetnek és piaci műveletnek is 
ezek a fedezetei. Ezeknek a vállalatoknak gyakorlatilag ez a legkomolyabb fedezete 
piaci műveletekre és hitelműveletekre most, jelen állapotban. Tehát mi ezt kiadni 
automatikusan, legalábbis azt bevállalni nem tudjuk, ami az eredeti bizottsági és a 
vehemensebb parlamenti javaslatokban van.  
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A tanácsi kompromisszum ebben jobb irányban halad, de nyilván a tűzerők 
majd egymásnak fognak ebben is menni, hogy hogyan legyen ez most, a 
közszolgáltatásra alkalmazott gördülőállomány szerepe hogyan alakuljon. Én ezeket 
látom egyébként a legfontosabb kihívásoknak.  

Nyilván ezek mellett van még több más pont, vitapont, amelyek megjelennek. 
Én például nagyon pozitívnak látom azt az irányt, hogy a liberalizációs kritériumot 
meg tudjuk hosszabbítani akkor is, hogyha most nem egy bizonyos piaci szegmens 
irányába haladunk, hanem az úgynevezett minőségbiztosítási szegmens irányába 
haladunk, hiszen Magyarországon a 2013-as tízéves szerződések mind a GYSEV, 
mind a MÁV irányában gyakorlatilag egy nagyon szigorú minőségfejlesztést 
követelnek meg, tehát csak úgy kapják meg az állami támogatást, a szubvenciót ezek a 
cégek, hogyha egy rendszeresen ellenőrzött minőségnek megfelelnek.  

Tehát mi mindenféleképpen szeretnénk tartani ezeket a helyzeteket, 
ugyanakkor meg tartani szeretnénk a tarifákat is. Tehát amellett, hogy ezeket javítjuk, 
vonzóvá kell tegyük szintén a polgároknak először is a saját nemzeti szolgáltatóinkat, 
és majd csak utána, egy későbbi fázisban tegyük ki őket egy versenynek.  

Ennyit szerettem volna mondani expozéként, tisztelt elnök úr, és elnézést, 
hogy kicsit hosszabb voltam, de úgy gondoltam, hogy ezt becsomagolom egy 
áttekintésbe. És akkor várom a kérdéseiket vagy a megjegyzéseiket. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vasúti közlekedés Magyarország és annak 
minden polgára, lakója számára valóban egy érzékeny pont, hiszen naponta utazunk, 
és mindenkinek van véleménye. Ezért fontos, hogy ezeket az uniós irányelveket 
halljuk, hogy merre tovább magyar vasút, merre tovább európai vasútvonal. 
Szükséges természetesen, hogy ezeket az uniós direktívákat a magyar kormány 
hogyan tudja, és hogyan fogja a MÁV-val betartatni.  

A vitát megnyitom. Akinek kérdése van? (Dr. Józsa István jelentkezik.) Józsa 
képviselő úr, tessék parancsolni! 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Biztos, hogy a 

gazdasági versenyképesség, illetve a lakossági mobilitás biztosításának kulcskérdése a 
MÁV szolgáltatásainak, meg általában a vasúti szolgáltatásoknak a fejlesztése.  

A versenyképesség, illetve a környezetvédelem oldaláról én úgy látom, hogy 
érzékelhető erőfeszítések történtek mind uniós, mind hazai szinten, azzal együtt, hogy 
ennek a homogenitása, nem tudok jobb szót rá, hagy bizonyos kívánnivalókat maga 
után. (Bana Tibor és Gyopáros Alpár távoznak a bizottság üléséről.) 

Tehát nem mindig látszik az a menetrend, az a fontossági sorrend, ami mentén 
mindenki által elfogadható célokon belüli prioritásokat fogalmaznak meg és 
ráfordításokat ütemeznek.  

Én örömmel hallottam, amikor az államtitkár úr, ha jól értem, növekvő 
utaskilométerekről beszélt. Erről azért jó lenne valami számadatot látni, hallani, 
mondjuk, a válság előtti vagy azt követő évek számait illetően. Én nem akarom itt 
ennél a szakmai vitánál külön exponálni azt az ötven megszüntetett járatot, ami 
szakmai vélemény szerint nem érinti az egy százalékot sem a MÁV személyszállítási 
kapacitásában, de azért mégiscsak azt mutatja, hogy járatokat szüntetnek meg, 
miközben Felcsút felé kirándulóvasutat építenek. Tehát az egyik oldalon próbál a 
MÁV racionalizálni, megfogni egy-másfél milliárd forintot, ott meg elköltik, igaz, 
hogy nem egészen ugyanabból a forrásból, de mégiscsak elköltik azt a megközelítőleg 
egymilliárd forintot. 
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Végül is, amit menet közben feljegyeztem kérdést, arra választ kaptam, de 
azért szeretném, ha valamit egyértelműsítene államtitkár úr. Magamnak azt 
jegyeztem föl, hogy meddig lehet ezt tolni; amíg szép szóval a felkészülési szakaszban 
vagyunk, én most úgy értettem, hogy 2023-ig. De történt-e olyan, hogy mondjam, 
piacképességi elemzés, ami akár a teherszállítás, akár a személyszállítás területén, 
mondjuk, ezt valami mérőszámba próbálja összefoglalni, vagy állított-e ilyen 
követelményt felénk az Unió? Tehát miközben vannak ezek az irányelvek, amik, én 
azt hiszem, a folyamat lényegét megtartva, de azért a tendenciát mutatva azt mondta 
államtitkár úr, hogy enyhülnek, életszerűbbé válnak, végül is az eredeti cél, hogy ez 
versenyképes legyen, a lakosság számára megfizethető legyen, a munkába járást, a 
foglalkoztatást segítse. Tehát ezeket az ügyeket uniós szinten sikerül-e összhangba 
hozni?  

Abból a jelentős fejlettségbeli különbségből adódóan, ami van az országok 
között, a szolgáltatás árában a lakosság felé mindenképpen jelentős különbségek kell, 
hogy legyenek az országokat illetően, ebből adódóan az egésznek a piacképessége 
jelentősen eltér. Tehát ezt próbálják-e valami mérőszámokban összehozni, vagy 
milyen kritériumok mentén ítélik meg a piacosítás előkészítésének vagy egyáltalán 
esetleg a lehetetlenségének az elemzését? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Firtl képviselő úré a szó. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Én csak egészen röviden szeretnék az államtitkár 

úrnak egy-két rövid kérdést föltenni, de egy gondolatot Józsa képviselőtársam 
számára - azért, mert én valóban elég sokat utazom a vonaton - ezekre a 
járatmegszüntetésekre; egyébként itt három képviselő ugyanabba az irányba érdekelt, 
ezt hangsúlyozom, Bana alelnök úr, Gyopáros képviselő úr és jómagam is. Azt tudom 
mondani, a járatmegszüntetés úgy nyilvánul meg, hogy mondjuk, a mi vonalunkon, 
Budapest-Győr-Sopron vonatkozásában a gyorsvonat ugyan megszűnt, de óránként 
van IC-közlekedés Győr-Budapest-Sopron vonatkozásában, illetve ha a csornai és a 
szentgotthárdi képviselőt vagy az abban érdekelt képviselőtársamat mondom, abban 
az irányban is. Tehát egyfajta racionalitást én jogosnak látok, és ez fontos, hogy ilyen 
irányba lépték meg. 

Amit én szeretnék föltenni kérdésként, illetve itt a kérdés közben egy halk 
dicséretet mondok, mondjuk, ez nem a MÁV-ra vonatkozik, hanem leginkább a 
GYSEV-re, mert amit a GYSEV-vel kapcsolatban az elmúlt időszakban megléptek, 
arra mi a térségből, tehát a nyugat-dunántúli térségből azt tudjuk mondani, hogy a 
GYSEV menedzsmentje mindent megtett annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló 
forrásokkal valóban oly módon gazdálkodjon, hogy a lehető legrövidebb időn belül 
például villamosítottak Sopron-Szentgotthárd irányába. Ugyanezt megtette 
Hegyeshalom-Csorna-Szombathely irányába. Tehát nagyon fontos, hogy azt is lássuk, 
hogy ez nagyon fontos.  

Számunkra a GYSEV abban a nyugat-dunántúli térségben valóban egy 
minőségi változást hozott - hogy ezzel igazoljam, amit államtitkár úr mondott, a 
megvásárolt Flirt-motorvonatoktól kezdve; ha önök figyelik, mert azt mondták, hogy 
igenis elvárják a közszolgáltatási szerződés megkötésekor a minőségielem-változást, a 
térségünkben ez megvalósult, és valóban a lakosság egyre nagyobb számban veszi 
igénybe pontosan emiatt, mert egy megfelelően kulturált módon tudnak közlekedni. 

A liberalizációtól azért én félek, mert mindig azt hittük, hogy az majd, hogy 
mondjam, egyrészt szolgáltatásban jobbat hoz, meg árban is, de miután az európai 
árszínvonal és a mi árszínvonalunk között őrületes különbség van még - a szolgáltatás 
színvonalában meg árban is -, azt örömmel hallottam, hogy a GYSEV pozícióját 
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valamilyen módon sikerült most megmenteni vagy stabilizálni. Ezzel a pozícióval ki 
tudjuk-e védeni azt, hogy valóban a GYSEV-et úgy tekintsük - mert nem egy országos 
nagyvállalat -, hogy mégis valamilyen úton-módon megfelel annak a kritériumnak, 
hogy mint egy szolgáltató jelen van? 

Aztán egy hármunk által is felteendő kérdés - mert szerintem maga a GYSEV 
nem európai folyosó -, hogy a kétvágányosítás kimondottan fontos lenne Győr és 
Sopron vonatkozásában, mert az már szinte lehetetlen, hogy e mellett a hatalmas 
óránkénti forgalom mellett bonyolítják le a teherforgalmat, és teszik meg a 
személyszállítást is. Tehát előbb-utóbb ebbe az irányba el kell mozdulni, ráadásul 
olyan mértékben is, amit ön is említett, a 160 kilométeres tempó. Rendszeresen 
utazok a Győr-Hegyeshalom vonalon, ott se tudjuk teljesíteni. Tehát, ha mondjuk, 
Győr-Hegyeshalom vonatkozásában is meg akarjuk csinálni, akkor célszerű lenne 
nyitni, hogy mégis Bécs irányába el tudjon menni Sopronon keresztül. Na, de egy 
vágányon ezt nem lehet megvalósítani, úgyhogy valamilyen módon meg kellene 
teremteni azt a lehetőséget, hogy a kétvágányosítás ott megtörténjen, mert 
egyszerűen nem tudjuk majd kiváltani a Hegyeshalom-Győr közti vonalat sem.  

Említette félmondattal a teherfuvarozást is. Az jelenlegi M1-es sem bírja 
teljesíteni azokat az elvárásokat, amiket kell. Tehát ezen a vonalon valamit tenni kell, 
erre szerettem volna rávilágítani. Ugyan elment mind a két képviselőtársam, de mi 
GYSEV-pártiak vagyunk, tehát ezt szeretnénk hangsúlyozni. Én mondtam is, hogy a 
GYSEV dolgában itt meg fogok nyilatkozni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Józsa képviselő úrnak van egy kiegészítő kérdése. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Igen, elnézést, itt a 160 kilométer/óránál jutott 

eszembe, hogy meg akartam kérdezni pár mondat erejéig a Belgrád-Budapest 
vasútvonal kérdését, tehát hogy mennyit fog tudni. Azt már hallottuk a 
külügyminisztertől, hogy a 22,5 tonna fölötti tengelynyomást fogja bírni. De hogy áll 
ennek a megítélése egy ilyen piacnyitási konstrukcióban? Ugyanis ez egy állami 
beruházás lesz, ha jól tudom, kormányközi szerződés alapján. Egyáltalán belefér-e egy 
ilyen piacosítási folyamatba, vagy egyáltalán hogy látja most államtitkár úr ennek a 
rentabilitását? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Néhány kérdést engedjen 

meg! Államtitkár úr vigyázó szemei Sopronra és Csornára esnek, azonban itt face to 
face, szemtől szembe mi hova álljunk ebben a tekintetben, abaújiak, zempléniek, az 
ország keleti csücskében élők, akiknek bizony sok-sok problémájuk van, és magam is 
képviselője vagyok ennek. Tegnap este intercityvel jöttem egy átszállással, szerencsi 
átszállással, Budapestig 17 perc késést összeszedtünk. Mindezt azért említem, mert 
például a járatritkítások valóban racionalizálást követelnek, ugyanakkor a végeken 
lévők szempontjából ez egyórás kiesést jelent például, mert nekünk Szerencsen át kell 
szállni. És ez azt eredményezi, hogy 1898-ban hamarabb felértünk Budapestre 
Sátoraljaújhelyről, mint manapság.  

Van egyfajta bizonytalanság. Ezt most nem jópofaságból mondom, hanem 
azokkal a levelekkel küzdök, amelyeket nem is naponta, de jó sokszor kapok. Tehát 
ebből is látszik, hogy a vasútfejlesztésnek Kelet-Magyarország irányába és észak-déli 
irányba is fejlődnie kell.  

A térségünket illetően nagyon sok panaszt hallok. Ugyanakkor az egyik 
szemem sír, a másik üveg, szoktam mondani. Örülök annak, hogy végre például 
Sátoraljaújhely-Mezőzombor tekintetében tovább folytatódik a fejlesztés, 25 éve 
várunk erre. Tasó László államtitkár úrral megállapodtunk májusban-júniusban, hogy 
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ez részben hazai, részben pedig IKOP-os uniós forrásokból 2018-ra befejeződik. Ez, 
mint egy falat kenyér kell számunkra, mert bennünket, zemplénieket leszoktattak a 
vasútról. A 37-esnek már olyan forgalma van, szoktuk mondani, hogy dübörög a 
lengyel gazdaság, sajnos kamionok formájában, úgy a 3-ason, mint nálunk a 37-esen, 
és egyszerűen nem értjük ennek a formáját, bár a vasúthoz kapcsolódván a Miskolc-
Kassa autópálya építése jövőre kezdődik, tehát ez részben tehermentesít bennünket.  

Firtl képviselőtársamra nézek, aki kardoskodik itt a két vágányért. Nekünk egy 
vágány kellene, de az legalább járható legyen, nem 160-nal, 120-szal. Örömmel 
számolok be róla, hogy a sárospataki állomáson már kavicshegyek jelentek meg, és a 
polgárok nem tudják mire vélni. Tehát ez azt jelenti, hogy tavasszal folytatódik… (Dr. 
Józsa István: Zúzottkő!) Zúzottkő, köszönjük szépen, szakértő képviselőnktől a 
megjegyzést. (Firtl Mátyás: És milyen bányából? - Dr. Józsa István: Orbán-
bányából!) Majd hozok egy méretet is, hogy levegye a méretet, képviselőtársam! 
Tehát ezt csak azért említem, mert mint egy falat kenyér kell a vasútnak a felújítása. 
Azért, mert a lengyel érdekek azt kívánják, hogy az európai folyosók mellett egy kis 
folyosón átlépve Mezőlaborc, átlépve Szlovákiát, és Sátoraljaújhely, Szerencs, Miskolc 
becsatlakozzanak, mert ezzel 80-100 kilométert tudnak megspórolni. Tehát ezért 
fontos ennek a fejlesztése. 

Ezt csak azért említettem, mert majd szeretném meghívni az államtitkár urat 
ennek az átadására 2018-ban. Reméljük, hogy az zemplénieket sikerül visszaszoktatni 
a vasútra, és Sátoraljaújhelyről Budapestre 3 óra alatt fel lehet érni. Mi ebben 
reménykedünk. Nagyon sok harc és vita volt ebben, de úgy érzem, hogy tavasszal, 
amikor indul a kapavágás, akkor már jobban reménykedhetünk. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Azért engedjen meg még két rövid kérdést. Úgy vélem, 
megtanultuk, hogy a vasúti piacnak van két ága, a teherszállítás és a személyszállítás, 
egyik hozza vagy viszi a másikat. Számunkra rendkívül fontos a személyszállítási piac 
védelme. Azt hiszem, mindenki aláírja, hogy ez nemzeti érdek, azonban a probléma 
az, hogy ennek a MÁV átalakításával, működésének rendezésével egyidejűleg kell 
megtörténnie. Ez bizony nem kevés költségvetési forrást jelent.  

Az Állami Számvevőszék 2012. évi 815. számú jelentésében foglaltak alapján a 
MÁV továbbra is működési nehézségekkel terhelten szolgáltat, mint ahogy az 
államtitkár úr említette, már csak 150 milliárd forint adósság van. (Dr. Józsa István: 
Most! De termelődik!) Majd meglátjuk! Ezt hogyan látja, államtitkár úr?  

Említi a dokumentum az átmeneti időre vonatkozó módosítást, hogy ez a MÁV 
versengő piaci működésre való felkészítését szolgálja. Kérdezem, hogy az így 
rendelkezésre álló idő nem túlzottan hosszú-e ahhoz, hogy az érintett piaci szereplők 
a felkészülésüket érintő feladatokat elvégezzék. 

És végül kérdezem, hogy a közszolgáltatási szerződések kötelező 
versenyeztetése esetén a MÁV mellett más szereplők is megjelenhetnek-e a piacon? 
Gondolok itt az osztrák „sógorokra”, tekintettel a vasúti személyszállítási szolgáltatás 
rendkívüli tőkeigényességére és a piacon jelen lévő nem állami szereplők európai 
szinten is visszafogott részesedésére. Amennyiben igen, ennek nyomán igazolható-e, 
hogy a MÁV piacot fog veszíteni?  

És végül zárásként említem, nagyon-nagyon remélem, hogy mint ahogy a 
Balatonnál nyáron már visszahozták az InterCitykre az étkezőkocsikat, az 
étkezőkocsik szolgáltatásának biztosítása majd megtörténik-e a liberalizáció után? És 
a régi időkre emlékezve pedig a MÁV resti hálózatot sikerül-e majd visszahozni, mert 
a kockás abrosz, cigányzene, zúzapörkölt enyhítené a polgárok várakozási problémáit. 
Köszönöm szépen.  

Visszaadom a szót az államtitkár úrnak. 
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Dr. Becsey Zsolt László válaszai 

DR. BECSEY ZSOLT LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm a megjegyzéseket és a kérdéseket, mert itt 
szerintem tényleg egy nagyon korrekt, szakszerű megbeszélésen vagy vitán vagyunk. 

Az első reakció. Józsa úr egyet kérdezett, hogy a liberalizációig mennyi idő van. 
A mi esetünkben valóban 2023 az, amivel most kalkulálunk, mert mondjuk 
kompromisszumot feltételezve nem biztos, hogy hosszabb ideig ki tudjuk húzni a 
személyi liberalizációt, ez 7-8 év, ez viszonylag rövid idő a vasutak életében. Nem 
hosszú. Tudjuk, hogy a helyközi autóbusznál marad ugyanez, de a vasútnál sem 
egyszerű.  

És hogy erre hogy készül az EU? Rendszeresen kér be információt tőlünk arra 
vonatkozóan, hogy milyen bevételeink vannak, pályavasút-bevételek, hogy alakul a 
pályavasút-használatnál a piaci használat, a tehernél, a személynél. Bár ez nem a 
mostani téma, a személyiről beszélünk, de a teherforgalomnál az látszik egyébként, 
hogy azt a monopolhelyzetet, amivel a liberalizációnál a Rail Cargo Hungaria, vagy 
leánykori nevén MÁV Cargo rendelkezett, azt nyilván lecsípik a magáncégek, tehát 
most már a MÁV Cargónak csak olyan 60-62 százalékos részesedése van a néhai 90 
vagy 95 mellett. A GYSEV-nek van még 12-13, 2011-ben ő is önállóvá vált; most már 
nem üzletág, hanem egy önálló GYSEV Cargo van. Ezt meg kellett tenni a vegyes 
tulajdonlás miatt is, Európai Bírósági döntés van az ÖBB-re vonatkozóan és a többi. 
Tehát ők ketten még mindig nagy szereplők, de most már megjelentek 15-20 
százalékos erővel a kicsik.  

De az is igaz, hogy most, hogyha a cargóról beszélek, még nem mosták le a 
pályáról a két nagyot. Tehát ez a liberalizáció. Csak annyiból érdekes nézni a tehert, 
hogy az ember mondjuk 15 vagy 20 évet előre extrapoláljon a személyre. Tehát 
nyilván szép lassan azért építik le a nagy mamutokat a kicsik. 

Itt a félelem abban is megjelenhet, és azért figyeli mindenki az 
adatszolgáltatást, mert itt egy közszolgáltatásról van szó. Tehát itt nem arról van szó, 
hogy valaki ott megjelenik, szolgáltat valamit, alávág az árakkal és piac van. Itt egy 
pályázat lesz, amit majd az adott ország ír ki egy elv szerint, vagy regionálisan vagy 
országosan, a hálózatra, és az fog nyerni, aki mondjuk az adott feltételeket teljesítvén 
a legolcsóbb ajánlatot teszi arra, hogy mennyit kér ezért. Magyarország esetében 
különösen, mert mint mondtam, a teljes hálózat veszteséges. Tehát itt amúgy sem 
engedjük azt, hogy szétválogassák InterCityre meg a többire, mert akkor nyilvánvaló, 
hogy az erősek kiszednék a Miskolc-Budapest InterCityt, de most mondhatnám a 
Sátoraljaújhely-Budapest vonalat, mert akkor azt a Deutsche Bahn azonnal elintézné, 
tehát 3 perc alatt lenne a képviselő úréknak szuper gyorsvonatuk. Csak nem lehet 
szétválogatni aszerint, hogy fővonal szerint, mellékvonalak szerint vagy kisebb 
vonalak szerint mi van. De ez valóban egy érdekes kérdés, és ezt vizsgálják.  

Köztudott, hogy a piaci költségfedezeti költségek csak 15-20 százalék között 
vagy körül mozognak az infrastruktúra-menedzsmentnél, tehát nyilván nem túl 
magasak. Egyébként Európában mindenhol ez van, tehát a személyforgalmat szinte 
sehol nem fizetik meg. Most a nemzetközi járatok piacosak. Most arról van szó, hogy 
esetleg a szuper gyorsvonatokat, a TGV-ket is kivennék ebből a regulációból 
piacosítva, de ez jelen pillanatban Magyarországot még nem érinti, mert nincsen, és 
nem is tervezünk 200 kilométer/órásat - tervezünk, de nem építünk; 200 
kilométer/óra fölött, ez a határa a gyorsvasútnak vagy ennek a szupervasútnak. Tehát 
nézik, figyelik, hogy hogyan alakulunk.  

Igaza van képviselő úrnak, hogy nézzük az utaskilométert meg az utasszámot. 
Itt én azt tudom csak mondani, hogy itt most óriási erőfeszítéseket tettünk, hogy 
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stabilizáljuk már a válság előtti zuhanást, és ha mondjuk, hosszú távon nézem, a 
rendszerváltás óta néztem az utas-kilométerszámokat, ott se könnyű a helyzet, és még 
tényleg nem tudtuk elérni a válság előtti, a 2007-2008-as utasszámot. A MÁV 
startosokat mindig kérdezem, és azt mondják, hogy sajnos az utasközönség is 
változik, mert a demográfiai helyzet miatt egyre kisebb például a diák utazók száma, 
főleg a felső tagozatos meg gimnazista, de akár egyetemista utasszámok kumulált 
száma is egyre kisebb. Akik pedig hivatásforgalomban mozognak, ők rövidebb távon 
ingázással mozognak többet, és azért a személyi motorizáció kapcsán a hétvégi 
feketevonatok korszakából sokan átlépnek a személymozgásba akár Szabolcs felé is. 
Tehát megváltozott sajnálatos módon - vagy végül is a lakosság életszínvonala 
szempontjából bizonyos aspektusokban pozitív módon - az utazóközönség 
potenciálja.  

Én abban reménykedem, hogy mégis összességében, az egész magyar 
vasútállományra nézve, ha azt mondjuk, hogy kompletten tartjuk a teljes állományt 
egyben, valamiféle lassú növekedés el fog indulni. Előrejelzések szerint - KTI meg 
egyebek - évi pár százalékos növekedésnek most el kell indulnia, de csodát valóban 
pár éven belül egymásnak nem extrapolálhatunk. Vannak olyan részek, ahol jobban 
ráharapnak, főleg az elővárosi közlekedésben várok komoly növekedést, ha jól 
beindulnak a fejlesztések, és tényleg átszállással, vegyes parkolással, mindenféle 
modern dologgal együtt főleg Budapest körül, de egy-két nagyvárosnál is beindulunk. 

Összességében főleg a helyközi járásnál, azt hiszem, vannak olyan részek, ahol 
az utasszámtartás lehet a fejlesztésnek gyakorlatilag az alapcélkitűzése, tehát 
exponenciális növekedést könnyelműség lenne itt a sokkal mobilabb közúti 
közlekedéssel szemben előrevetíteni. 

Ami az 1 százalékot illeti, én mindig szétválasztanám azt, amikor valamit 
működési szempontból teszünk. Itt valóban most az új menetrend-módosításnál is 
egy racionális csoportosítás volt. Volt, ahová nőtt a járatszám, Tatabánya 
vonatkozásában is, amit képviselő úr is mondott, Győr vonatkozásában is. Tehát 
nyilván racionálisan próbálják a meglévő, teljes lekötött állományukat a MÁV-osok, 
illetve GYSEV-esek is átalakítani, és ezekből jönnek ki olyan átcsoportosítások, ami 
lényegében itt történt. Tehát itt nem késsel történő, egyoldalú bezárási szempontok 
vannak, hanem egy optimalizálás és egy olyan átcsoportosítás, ami történt. Ezt én 
fontosnak látom.  

A másik a működésiköltség-megtakarítás ezen; a MÁV Start vezetője be is 
jelentette, és amikor nekünk bejelentette, hogy mire készül, ezt akceptáltuk is, hogy 
mindenféleképp képzésekre szeretne belső forrásokat fölszabadítani. Egyébként 
abban egyet kell, hogy értsünk, hogy mint ahogy minden közútinál, a fuvarosoknál is, 
a MÁV-nál is meg a GYSEV-nél is a munkaerőhiány a legnagyobb gond, ezeket 
képezni kell, egy mozdonyvezető képzése rengetegbe kerül, de a többi alkalmazottat is 
képezni kell. Meg nyilván, mivel reálértékben is jócskán növeljük most a MÁV-nál és 
a GYSEV-nél is az utolsó három-négy évben a reálbért, remélhetőleg egy ilyen magas 
munkanélküliségű országban újra visszaáll a presztízs, és legalább a munkaerőhiányt 
mint versenyképességi tényezőt tudjuk csökkenteni. De most egyébként ez az egyik 
legnagyobb kihívása mind a közúti, mind a vasúti közlekedésnek, a munkaerő-hiány,a 
képzési hiányok és a megtartás. Nyilván életpályamodellek és sok minden más benne 
van, amit ezek a cégek is föl kell, hogy vállaljanak.  

A GYSEV-vel és egyébbel kapcsolatban elhangzottak regionális felvetések. Én 
is úgy hiszem, hogy a villamosításokkal sokat léptünk. Valóban, tényleg a GYSEV-nél 
- ahol én alelnök is vagyok, ez születési probléma - mindenképpen azt figyeljük, hogy 
az összes alternatív úton is, tehát, ha nemcsak a fő európai folyosóról beszélek, 
Hegyeshalomról, hanem az alternatív utakat is nézzük, vannak zsúfoltságok, nagyon 
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szeretnénk, ha ott, ahol a villamosítás vagy kétvágányosítás előjön, előre tudnánk 
haladni, ezért támogatjuk például Csornánál is a továbbhaladásokat azzal, hogy 
finanszírozunk megvalósíthatósági tanulmányokat.  

Azt el kell mondjam, hogy most több mint 50 százalékát, csaknem 70 
százalékát az EU közúti infraberuházásoknak vasútra költjük, hiszen a transzeurópai 
hálózatnál ez önmagában 90, és a nemzeti operatív programunknál is több a vasút, 
mint a közút, azért is kell a költségvetésnek komoly közúti beruházásokba beszállnia, 
de a vasútinál nyilván ez egy limit, hiszen mint mondtam, relatíve nagyon drága és 
piaci alapon nem megtérülő beruházás, tehát gyakorlatilag kvázi EU-pénzek nélkül a 
vasutat csinálni nem könnyű. Ennek ellenére szakmailag a megjegyzett vonalak is 
benne vannak a mi elképzeléseinkben, tehát kisebb fölújításokat, lassújel-
kiváltásokat, üzemfelújításokat mi kérünk a szolgáltatóktól is, hogy ezt tegyék meg az 
üzleti terveikben, ahol lehet, villamosítunk, és nyilván, ha később adódnak olyan 
források, hogy nagyobb tételekben beruházni tudjunk, akkor a modernizáció is 
elindul. De mint mondtam, túljegyzettek, gyakorlatilag nagyon jó projektekből is 
vasútfelújításnál majdnem kétszeresen túljegyzettek vagyunk az úgynevezett IKOP-
ból, nagyon jó projektekkel és szakmailag, politikailag támogatott projektekkel is, 
tehát nem biztos,hogy minden belefér, csak ezt akarom mondani.  

A GYSEV ettől függetlenül a fejlesztésben benne lesz, de például benne van 
azért a villamosítás Zalaszentivánig, és azt mindenféleképp szeretnénk megcsinálni, 
hogy észak-dél irányba a GYSEV-et is meg a szlovénokat is segítendő a 
teherkorridorokat lefelé megoldjuk.  

Ugyanúgy a teherkorridorba tartozik többek között Kelebia is. Az igaz, hogy a 
160 kilométer/óra mint törzshálózat megcsinálása nyilván személyforgalomról is szól, 
ez magasabb politikai elkötelezettséget jelez mind a Nyugat-Balkán irányába a 
magyar kormány részéről, a külügyminiszter úr részéről, hogy nem simán egy 
egyszerűsített teherforgalom-felújítást hajtunk végre Kelebia irányába, hanem 
személyforgalomra is hozzuk azokat a törzshálózati kötelezettséget, amiket egyébként 
jogszabály szerint az EU kér tőlünk, tekintettel arra, hogy közös megegyezéssel 2010-
2012-ben ez a kelebiai vonal egész Belgrádig törzshálózat lett, sőt, most a berlini 
folyamatban a folytatása is Belgrádig mindenféleképpen. Tehát ebben benne van a 
személyközlekedés is.  

És ha már kérdezi a megtérülést és az egyebeket: nyilván a vasútnál - mint 
mondtam -, a vasúti rekonstrukcióknál a piaci megtérülést nem lehet egy az egyben 
számolni. A 160 kilométer/óra annak szól, hogy a két főváros között a 
személyközlekedés is, ha nő majd az életszínvonal és a fizetőképesség, el tudjon 
indulni. De ezzel párhuzamos a kétvágányosítás miatt ez a személyközlekedés-felfutás 
semmilyen körülmények között ne gátolja a remélt teherforgalom-fölfutást. Ezen a 
vonalon a teherforgalom lesz mindenféleképpen a domináns. Azért döntött így a 
kormány, hogy a törzshálózati elveknek megfelelően nem két fokozatban, hogy 
először 110-120, hanem megcsináljuk egy beruházásban egyből törzsvonal szinten. 
Persze nyilván benne volt a kérdésben az, hogy akkor Bécsbe miért nem tudunk végig 
160-nal robogni. Amit lehetett, már eddig is nagyon sok felújítást megtettünk, és itt is 
azt kell mondjam, hogy még bizonyos szakaszokon Bécs felé a magyar szakaszon 
vannak felújítási elképzeléseink, de nyilván ez megint csak a források kérdése, hogy 
tudunk-e, mikor tudunk 120-ról vagy 140-ről 160-ra emelni, hiszen vannak olyan 
szakaszok, ahol borzasztó állapotok uralkodnak, és javítanunk kell.  

A Záhonyig való eljutása a törzshálózatnak a Miskolc-Nyíregyháza-Záhony 
vagy a Debrecen-Nyíregyháza-Záhony - itt kétfelé ágazódik - szakaszon is nagyon 
nehéz, vagy Lökösházáig is még komoly beruházások vannak hátra. Tehát nyilván 
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megpróbáljuk ezt emelni, és én remélem,hogy néhány éven belül egyre több helyről 
Bajánsenye felé is mennek a dolgok, és haladnak. 

Az M1-es kapcsán is a képviselő úr teljesen jogosan megjegyezte, hogy mikor, 
hogyan. Tasó államtitkár úr is mondta, hogy nekünk nagyon nagy elánunk van, hogy 
ahol kell, bővítsünk, tehát az M1-est is szeretnénk minél jobban bővíteni. Ez részben 
érintve van az olimpiai projektnél is. És mondjuk, majdnem azt kell, hogy mondjam, 
örvendetes dolog, hogy az M1-esnek akkora terhelése van, mert Magyarország 
tranzithelyzete kapcsán fontos, hogy ez valós kérdésként felmerül.  

Ugyanígy az M3-as és az M30-as vonalában is nagyon szeretnénk elindulni. 
Egyébként a közútra kalandozva, a lengyelek kérdezték, hogy mikor lehet Kassától 
eljutni mondjuk Romániáig. Mondtam nekik, hogy ahogy most a tervek állnak, 7-8 
éven belül Kassát Nagyváraddal a magyarok összekötik. Tehát ez mindenféleképpen 
egy lényeges dolog, ezzel is haladunk előre.  

Sátoraljaújhely és Abaúj. A villamosítási és bizonyos projektek, annak ellenére, 
hogy kétszeresen túljegyzett, a jelenlegi tervek szerint valóban benne vannak a 
részekben, tehát ott szerintem haladni fogunk előre. Hogy Miskolcig majd hogyan 
jutunk el a teljes rekonstrukcióval, az is nyilván pénzügyi kérdések függvénye, hiszen 
mint mondtam, 2020-2030-ig Miskolc, Nyíregyháza, Záhony felé is fel kell, hogy 
újítsuk a vasutat, alapvetően uniós elképzelések szerint, tehát az még egy komoly 
kihívás lesz. De mindent elkövetünk, menetrend- és egyéb módosításokban is, csak 
azt tudni kell, hogy mint mondtam, a vasút egy igen költséges műfaj. Önmagát, főleg 
a személyközlekedés, eltartani nem tudja, és ezért van az, hogy bármennyire is 
szeretnénk, nagyon sok esetben még az 1898-as ideális állapotot se könnyű 
visszaállítani. Akkor az egyszerű volt, mert Kassa is Magyarország volt, tehát nyilván 
nem az országszélről indult.  

De az is jogos egyébként, hogy pont akik perifériális helyzetben vannak, azok 
ne kerüljenek másodlagos állapotba. Tehát ez teljesen jogos, úgyhogy mindent 
elkövetünk a vonatkérdésekben, hogy előre haladjunk. 

Amit még kérdezett, elnök úr, a MÁV-átalakítás hogyan halad… 
 
ELNÖK: Ha kérhetném, röviden, mert más…. 
 
DR. BECSEY ZSOLT LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Mint mondtam, egyrészt a hátralékok felszámolása folyik. Szerintem 
2-3 éven belül már egészen jó működési állapotba kerül a MÁV. Már azért most is 
olyan likviditási, működési problémák, mint amik 3-4 vagy 5 évvel ezelőtt voltak, 
gyakorlatilag nincsenek.  

A GYSEV dettó, tehát az, hogy megkötöttük a tízéves közszolgáltatási és az 5 
éves pályavasút szerződést, adott egy stabilitást a cégeknek, és egyre korszerűbb 
eszközeik vannak, amikkel tudnak működési költséget is csökkenteni, hiszen nem 
esznek annyi áramot. 

Az átmeneti időre vonatkozó módosítás: én remélem, hogy legalább a 
meghirdetésben 2023-ig tudunk átmenetet találni, erre jó esélyünk van. Azt is 
elmondanám, hogy ez egyelőre nem is a feltétlen liberalizáció mellett van, tehát ha 
majd egy pályázó lesz, a saját pályázónk, amikor kikerül a közszolgáltatás, akkor azt is 
megengedi a tanácsi kompromisszum legalábbis, hogy akkor azzal az egy pályázóval 
is köthetünk megállapodást ezzel az összes minőségi és egyéb feltétellel, tehát amit 
már Magyarországon is elkezdtünk. Én ezt nagyon fontosnak látom.  

A személyszállítási piac védelme: ez egy jó kérdés. Mi azt fogjuk csinálni, hogy 
egyben fogjuk kiírni az egészet. Itt nem lehet mazsolázni majd a vonalak között, tehát 
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egyben lesz kiírva a teljes belföldi közszolgáltatás. Tehát ebben benne lesz ugyanúgy a 
Budapest-Győr is, mint, nem tudom én, az Orosháza-Szentes.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Az államtitkár urat elhallgattuk volna reggelig (Dr. 

Becsey László Zsolt: Elnézést!), de sajnos más teendőnk is van. Én megköszönöm, 
hogy tényleg abszolút lelkiismeretesen felkészülve nemcsak a szakmai, hanem a 
politikai kérdésekre is derekasan válaszolt.  

Én kérem, hogy tolmácsolja a MÁV és a GYSEV vezetésének, hogy a képviselők 
szeme aggódva figyeli ezen vasútvonalak fejlődését, és mi azon polgárokat 
képviseljük, akik naponta találkoznak a MÁV-val. Tehát a frontvonalon nem a MÁV 
utasszolgálata áll, hanem mi állunk, képviselők, hiszen elég keményen fogalmaznak 
az állampolgárok. Köszönöm szépen a megjelenését.  

Engedjék meg, képviselőtársaim, hogy emlékeztessem önöket, hogy 
bizottságunk ebben az ülésszakban már nem tart több ülést, legalábbis reméljük. 
Ezért kívánok mindenkinek áldott adventi felkészülést, áldott karácsonyt, boldog új 
esztendőt, és szeretném megköszönni képviselőtársaim aktív részvételét, ez 
vonatkozik a kormánypártiakra és az ellenzékiekre is.  

Úgy érzem, hogy a gyakorlatot tekintve bizottságunk alapvetően egy jó 
bizottság, ha vannak is vitáink, de általában véve, az európai gyakorlatnak 
megfelelően, azért konszenzussal állunk fel az asztal mellől. Én szeretném ezt a 
gyakorlatot tovább folytatni. Mi vagyunk az egyik olyan bizottság, amelyik a legtöbbet 
ülésezik, és remélhetőleg bizottságunk, legalábbis képviselőtársaim, újabb kihívások 
elé állnak, amikor majd újabb biztosokat hallgatunk meg.  

Az elnök napirend utáni bejelentése 

Jelzem ugyanakkor, hogy 2016. január 29-én Phil Hogan uniós biztos, az 
Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős tagja Magyarországra 
látogat, és ennek keretében bizottságunkkal, valamint a Mezőgazdasági és a 
Fenntartható fejlődés bizottság tagjaival folytat együttes eszmecserét. Tehát jelzem 
képviselőtársaimnak, írják be a naptárba, hogy a téli szünet ellenében ez egy fontos 
eszmecsere lesz. 

A bizottsági ülés berekesztése 

A bizottsági ülésünket bezárom. Kívánok még egyszer mindenkinek jó 
egészséget, mert ahogy a háziorvosom mondta: csak egészség legyen, a többit úgyis 
megvesszük. Viszontlátásra! (Derültség.) 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 07 perc) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit 
 
 


