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Napirendi javaslat  
 

1. A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának 
eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4796. 
szám)  
(A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

 
2.  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/5932. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása)   
(Első helyen kijelölt bizottságként)  

 
3. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám)  

(Általános vita)  
 

4. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Jávor Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
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Helyettesítési megbízást adott   
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Dr. Szaló Péter helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)  
Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, úgyhogy el tudjuk 
kezdeni a munkánkat. 

Elsőként, miután üdvözöltem a bizottság megjelent tagjait és valamennyi kedves 
vendégünket, elsőként a napirend elfogadására kerítünk sort. Az írásban előzetesen kiküldött 
négy napirendi pontból álló napirendet, amelynek az első napirendi pontjaként Kolontár 
bizottság jelentéséhez benyújtott módosító indítványok megvitatása szerepel. Második 
napirendi pontként a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokhoz érkezett 
módosító indítványok, harmadik napirendi pontként a személyszállítási törvény általános 
vitája, és végül Egyebek szerepel. Kérem, aki támogatja ezt ebben a formában, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? Megállapítom, hogy egyhangúlag a 
napirendet a bizottság elfogadta, úgyhogy meg is kezdjük a munkánkat. 

A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság vizsgálatának eredményéről 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/4796. szám)  
(A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti 
katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni 
megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság önálló indítványa) (Módosító 
javaslatok megvitatása) 

Első napirendi pontunk a Kolontár vizsgálóbizottság határozati javaslatához benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása. Ennek benyújtása a Szocialista Párt képviselőihez köthető. 
Kérdezem, hogy alelnök úr kívánja-e az előterjesztőket képviselni, vagy van-e jelen más, aki 
előterjesztőként megismerteti a javaslatot a bizottsággal. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
előterjesztő hiányában én megadom a szót az első napirendi pontnál az érintett kormányzati 
szervek képviselőinek. Köztünk van Hoffmann Imre vezérőrnagy, Kossa György ezredes, 
illetve Tóth Andrea főelőadó asszony. Kérdezem, hogy kívánják-e a benyújtott módosító 
indítványhoz véleményüket hozzáfűzni? (Hoffmann Imre: Köszönjük szépen, nem.) Nem 
kívánják. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e a beterjesztett módosító indítvánnyal 
kapcsolatban hozzászólás, vélemény. (Nincs jelzés.) Nincsen, akkor viszonylag gyorsan ezt a 
napirendi pontot szavazásra tudjuk bocsátani. 

Összesen két ajánlási pontunk van. Ezek közül a kormány egyik javaslatot sem 
támogatta, és a kolontári bizottság sem támogatta ezeket a módosító indítványokat a ma 
reggeli ülésén.  

Első ajánlási pontban Mesterházy Attila és mások módosító indítványa egy szó 
módosítását tartalmazza. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) 
Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? 3 támogatás, 2 tartózkodás mellett és 13 
ellenszavazattal a bizottság nem támogatta a módosító indítványt. 

2-es ajánlási ponton ugyancsak Mesterházy Attila és mások a határozati javaslat 
kiegészítését javasolják. Kérdezem, ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Nem támogatja? 
(Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 3 támogatás, 2 tartózkodás mellett, 13 nem szavazattal a 
bizottság ezt sem támogatta.  

Ezzel az 1-es napirendi pontunk végére értünk. 
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5932. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt 
bizottságként)  

Továbblépünk a második napirendi pontra, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházásokról szóló törvény módosításához benyújtott módosító indítványok kérdése. 

Az ajánlás 5 ajánlási pontot tartalmaz. 1-es ajánlási pontban Bödecs Barna, Hegedűs 
Lorántné és Kepli Lajos képviselők módosítók javaslata, és a kormány részéről Szaló Péter 
helyettes államtitkár úr és Hegedűs Annamária van jelen. Üdvözlöm önöket, köszönöm a 
bizottság munkájának segítését. A Vidékfejlesztési Minisztérium részéről pedig Pénzes 
Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes, önt is üdvözlöm. Kérdezem, hogy a megjelentek tárca- 
vagy kormányálláspontot tudnak képviselni az ajánlások ügyében. (Dr. Szaló Péter: 
Kormányálláspontot.) Kormányálláspontot tudnak ismertetni.  

Kérdezem tehát, hogy 1-es ajánlási ponton Bödecs Barna és mások módosító 
indítványát a kormány támogatja-e.  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 4 támogatás, 2 tartózkodás 
és 12 nem szavazattal a bizottság nem támogatja. 

Második ajánlási ponton Bödecs Barna és mások módosító indítványa. Kormány 
álláspontja?  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) 4 igen, 2 tartózkodás, 12 
nem szavazattal a bizottság nem támogatja. 

3-as ajánlási ponton Schiffer András és Jávor Benedek módosító indítványa. A 
kormány álláspontja?  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tehát a bizottság nem támogatja 12 nem és 6 
igen szavazat mellett, de az egyharmados támogatás a módosítóhoz megvolt.  

4-es ajánlási ponton Bödecs Barna és mások módosító indítványa. A kormány 
álláspontja?  

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja. 

Végül 5-ös ajánlási ponton ugyancsak Bödecs Barna, Hegedűs Lorántné és Kepli 
Lajos képviselők módosító indítványa. A kormány álláspontja? 

 
DR. SZALÓ PÉTER helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) Nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság egyharmada 
sem támogatja.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak és a minisztérium többi munkatársának a 
megjelenést, ezzel a napirendi pont végére értünk. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám) (Általános 
vita) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra. Megkérem Fónagy János államtitkár urat a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, hogy előterjesztőként ismertesse a 
törvényjavaslatot a bizottsággal. 

Fónagy János államtitkár (NFM) szóbeli tájékoztatója 

FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó reggelt kívánok, 
köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, engedje meg, hogy bemutassam a segítségemre lévő 
Szörényi Péter helyettes főosztályvezető urat, a törvénytervezet egyik megalkotóját. 

Tisztelt Bizottság!  
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény az elmúlt évtized jogalkotásának 

egy olyan üdítő kivétele, amely az immáron megszokott salátatörvények között kifejezetten 
egy átfogó, tehát kódex jelleggel kívánja a személyszállítási tevékenység keretjogszabályait 
megadni. A törvénynek a társadalmi hatásáról, gondolom, különösképpen nem kell beszélni, 
hiszen Magyarországon naponta mintegy 4 millió ember kel útra közúton, vasúton, 
villamoson, metrón, személygépkocsiban. Ez a törvény direkt, indirekt módon naponta 4 
millió embernek a jó vagy rossz közérzetét befolyásolja, és hat ki rá a szabályozáson 
keresztül. 

Maga a törvény megalkotásának ötlete nem új, a bizottságban helyet foglaló és minden 
oldalon helyet foglaló kollegák emlékezetébe szeretném idézni, hogy a 2006-os választásokra 
készülve már 2004-2005-ben mind az akkori kormánypártoknak az ezzel foglalkozó 
szakpolitikusai, mind az akkori ellenzék szakpolitikusai felvetették, és készítettek ezzel 
kapcsolatos anyagokat. Tehát ez, aki emlékszik mondjuk a vasútvonalakkal vagy Volánokkal 
kapcsolatos szakmai – hangsúlyozom, szakmai – polémiákra, az előtt nyilvánvaló, hogy ez 
nem egy pillanatnyi ötlet által előhívott szakmai szabályozási kérdés.  

Ezt a sok éves, több évtizedes szakmai igényt indokolja az, hogy Magyarországon a 
közlekedésszervezés irányítási rendszere szervezetileg széttagolt. Széttagolt azért is, mert a 
szabályozás eleve négy ágazati törvényen alapszik, tehát nem tevékenységet, hanem 
gyakorlatilag szolgáltatói ágakat szabályoz, és széttagolt abból a szempontból is, hogy van, 
ami központilag szervezett, van, amelyik megyei szervezetbe fut, és van, amelyik része a 
törvényi szabályozásnak, és van, amelyik nem. 

Az ágazati szabályozás, egységes szabályozási ág, a szabályozás hiányát növelte az is, 
hogy számos alapfogalom meghatározása hiányzik a jelenlegi hatályos rendszerből, ez 
részben eleve is hiányzott, tehát a hazai szabályozásból, de az uniós csatlakozást követően 
számos uniós fogalom átvétele is csak szórványosan, vagy éppen mindig az aktualitástól 
vezérelve történt meg, egységes szerkezetben nem jelent meg.  

Az átfogó szabályozás gyakorlatilag nem tette lehetővé egy egységes, hosszú távra 
alkotott és következetesen végrehajtott közlekedési koncepció létrehozását, hiszen 
nyilvánvaló, hogy az ágazati érdekek egy ilyen átfogó koncepciót, amelyekből egyébként 
számos készült, de hát hol a vasút irányába, hol a közút irányába, hol ilyen-olyan irányba 
ezeket elvitték, vagy mindig valamelyik ágazat hátrányára – gondolok itt a vasútra – akarták a 
koncepciókat megalkotni. 

Egy, Magyarországon sok évtizede megoldatlan alapvető szakmai kérdés a közösségi 
közlekedésnek az éven túlnyúló, legalább középtávon biztosított finanszírozása. Nevezetesen 
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az, hogy azok a fejlesztések, amelyeket szakmai tartalmuknál fogva képtelenség időn belül 
tervezni, esetenként sok évtizedre határozzák meg az országnak ilyen-olyan közlekedési 
irányait, azoknak az éven túli tervezésére nem volt lehetőség, hiszen mindig éven belüli 
költségvetésben kellett a finanszírozásokat megoldani. 

A következő ilyen általános igény az volt, hogy XXI. századot írunk, és a 
társadalomban megfogalmazott elvárások nyilvánvalóan változtak az elmúlt évek, évtizedek 
folyamán. Nyilvánvaló, hogy ma már a fenntartható fejlődés nem egy társadalomideológiai 
közcél, hanem egy nagyon napi, gyakorlati, napi cselekvést igénylő folyamat. Gondolok itt 
arra, hogy az egyéni és közösségi közlekedés közötti sorrend eldöntésénél ez a tervezet 
egyértelműen a közösségi közlekedés mellett teszi le a szabályozás alapvonalát, vagy a 
közösségi közlekedésen belül a közúti és kötött pályásokon belül a kötött pályát kívánja 
helyzetbe hozni, eleget téve mindazoknak a környezetvédelmi, forgalombiztonsági, 
gazdasági, energiatakarékossági et cetera követelményeknek, amelyekről oly sokat beszélünk, 
de hát mindennapi tevékenységünkben nem igazán jelenik és jelentek meg. 

A törvénytervezet benyújtását indokolta, hogy a közösségi közlekedés társadalmi 
megítélése évtizedek óta romlik. Ebben nyilvánvalóan benne van az a sok évtizedes 
technológiai, technikai lepusztulás is, amelyek az immáron sok évtizede elmaradt fejlesztések, 
vagy esetenként egy-egy területre koncentrált fejlesztések mellett lemaradt ágazatok 
helyzetéből fakad. Kérem, gondoljanak az autópálya-építési boomra, vagy például a 
vasútközlekedés dolgaira, de ez megmutatkozik a belső szervezetben is anélkül, hogy itt 
előreszaladnék, de kérem, gondoljanak arra, hogy az ország ma is egyik legnagyobb 
foglalkoztatója a magyar vasút, még mindig közel 40 ezer emberrel. Annak a vasutasságnak a 
társadalmi megítélése bizony az elmúlt évtizedekben jelentősen hátrébb szorult anélkül, hogy 
érzelmi területre tévednék. Nyilvánvaló, hogy ilyen – ne féljünk kimondani – félkatonai 
szervezet rendje, fegyelme, tekintélye, belső rendszeressége nem pusztán vállalati ügy, hanem 
az egész országra kihat, de ez igaz a közúti közlekedés moráljára is, és minden más ilyen 
kérdésre. 

Mindezek alapján kezdtünk el, mint említettem, sok évvel ezelőtt, dolgozni egy 
egységes személyszállítási törvényen. Anélkül, hogy a tisztelt bizottság idejét igénytelenül 
sokáig a felvezetéssel vagy az expozé bemutatásával igénybe venném, engedjék meg, hogy 
legelőször felhívjam arra a figyelmet, hogy 2012. március 5-ét írunk, és ez a törvény 
gyakorlatilag 2011 márciusában nagyjában-egészében készen volt. Az egyébként nagyon 
részletes és nagyon sok területre kiterjedő társadalmi egyeztetések, viták, polémiák után 
gyakorlatilag egy év múlva, tehát most az elmúlt egy-két hétben engedte át a kormány. Ez az 
elmúlt egy év pedig azt eredményezte, hogy az egységes személyszállítási törvény és a 
közösségi közlekedéssel kapcsolatos egyéb intézkedések időben egymásra csúsztak. Ezért ma 
is ez az elmúlt hetek, elmúlt napok sajtópolémiája révén mondom, most a közvélemény 
egyébként teljesen érthető érdeklődése olyan területek irányába fordult, ami egyébként nem 
része a személyszállítási törvénynek, csak időben összecsúszott. Következésképpen, amikor 
egy törvényi szintű szabályozásra és ennek parlamenti vitájára kerül sor, nyilvánvaló, hogy az 
ezzel összefüggő egyéb kérdéseknek is az aktualizálása és a törvényi vitába való beemelése 
szinte kikerülhetetlen. Ezeknek megválaszolására is készen vagyunk, készen állok, csak arra 
szeretném a tisztelt bizottság figyelmét felhívni, hogy számos kérdést meg tudunk válaszolni, 
de kérem, hogy a törvénytervezetnél és a törvény vitájánál a törvény tartalmára 
koncentráljunk, és ne arra, ami egyébként ugyancsak aktuális kérdés, de nem a törvény része. 

A személyszállítási törvénytervezet szabályozási, irányítási és finanszírozási eszközök 
együttes alkalmazásával ösztönzi a közösségi közlekedés szolgáltatóit a hatékony 
együttműködésre. Magyarul, hogy érthetőbb legyek, kérem, emlékezzenek, ez a vonat, 
autóbusz menetrend, párhuzamos közlekedés et cetera, magyarán egy egységes menetrendi 
szemléletet ír elő. 
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Megteremti a közösségi közlekedés szervezésével kapcsolatos megrendelői és 
tulajdonosi hatáskörök centralizációját, ezzel a közösségi közlekedési vállalatok egységes 
szakmai és tulajdonosi irányításának lehetőségét. Ez praktikusan azt jelenti, és ismételten 
hangsúlyozom, hogy mi ezt alapvetően egy szakmai törvénytervezetnek tartjuk, de 
nyilvánvaló, hogy egy parlamenti demokráciában mindennek van politikai tartalma, és így 
egy, a dolgokat reményeink szerint szakmailag előbbre vivő törvénytervezetnek is. De ennél 
szeretném ezt bemutatni, hogy korábban volt egy olyan álláspont, hogy tulajdonképpen minél 
jobban szét kell tagolni a nagyvállalatokat, a közösségi közlekedésben részt vevő nagy 
egységeket le kell bontani, és a lehetőségek szerint minél több apró részletben működtetni ezt 
az egészet. Ennek is megvolt a maga logikája, ilyen például a magántőke lehetséges bevonása, 
a helyi erők részvétele et cetera, ami számunkra is mind a két esetben nagyon fontos, de 
meggyőződésünk, és engedjék meg, hogy itt illetlen mondattal, énnel kezdjek egy mondatot. 
Nekem személy szerint is meggyőződésem, hogy Magyarország gyakorlatilag egy vagy 
legfeljebb két nyugat-európai megyényi területű ország, amelynek a közlekedésszervezését 
nem széttagolni, hanem épp a méreteinél, és ráadásul Magyarország történelmileg kialakult 
infrastruktúrahálózati rendszere miatt, egy kézben lehet.  

Két indokot, kérem, engedjenek meg ehhez. Az egyik az, hogy a teljes 
személyforgalom 80 százaléka, ez igaz a vasútra, igaz az elővárosi vasútra és a közúti 
közösségi közlekedésre, az Budapest és agglomerációs körzetben történik. Gyakorlatilag a 
teljes forgalom 80 százaléka a közösségi közlekedés 20 százalékán keletkezik. Na most ha ezt 
a központi térséget, egyébként gazdaságilag önmagában is megálló központi térséget 
kiemelem, ez azt jelenti, hogy a perifériák kezelhetetlenek maradnak. Tehát hogy ha a 11 
elővárosi vasút forgalmát, gazdasági hatását, vállalati működésének hatásait kiveszem, akkor 
nyilvánvaló, hogy egy Mátészalka-Zajta, vagy Mátészalka-Csenger vagy egy, rád, képviselő 
úrra néztem, de ez igaz Baranyára, vagy igaz Békésre, vagy igaz bármelyik másik, 
periférikusan elhelyezkedő szolgáltatási övezetre, gyakorlatilag ellehetetlenül, és nem lehet 
ott a helyi tényezők nyakába varrni az egészet. 

A másik dolog, és elnézést, hogy ezt is leegyszerűsítem, de 30 mozdonyon nincs mit 
beosztani. 30 mozdony 3 vagy 4 típusban 4-5 mozdony, erre nem lehet forgalmat szervezni. 
300 mozdonnyal már lehet. Tehát itt is van a mennyiségnek és minőségnek van egy olyan 
határvonala, amely alá nem nagyon lehet pusztán üzemszervezési, vélt üzemszervezési okok 
miatt, mert egy volumen kell ahhoz, egy adott autóbuszlétszám, egy adott metrólétszám, egy 
adott mozdonymennyiség kell ahhoz, hogy tényleg lehessen forgalmat és üzemet szervezni. 

Magáról a menetről, mert itt az elmúlt napokban merültek fel aggályok. 
A törvény tervezetét 2010 október-novemberében az általam irányított kodifikációs 

bizottság szövegezte, amelyben a Budapesti Közlekedési Központ, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége, a Közlekedéstudományi Egyetem, a Magyar Vasúti Egyesülés, Volánok et cetera, 
ebben gyakorlatilag nem azt mondom, hogy minden, mert ilyen fogalmakkal mindig vigyázni 
kell, de általunk ismert nagyon számos szakmai és egyéb szervezetet bevontunk. 

2011. április-májusban széles körű társadalmi-szakmai egyeztetésre bocsátottuk, 
gyakorlatilag közzétettük az interneten, és több tucat észrevételt, javaslatot kaptunk, amit az 
érintettekkel végigtárgyaltunk. A tervezetet 2011 júniusa és decembere között több olvasatban 
tárgyalta a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet, a Versenyképességi Tanács, a Széll Kálmán 
Munkabizottság, valamint a kormány is. Annyit itt, zárójel, hogy éppen az idő múlása miatt 
volt a törvénynek néhány olyan szakasza, pontosabban 6 olyan rendelkezése, amelyet a 2011 
decemberében elfogadott törvénybe be kellett tenni, mert egyes, menet közben megalakult 
például intézmények normaalap nélkül működtek. Gondolok elsősorban a budapestiekre, így 
az időmúlás miatt kénytelenek voltunk, és ebben mind a jelenlévő bizottság, mind az abban 
részt vevő képviselő rendre segítséget nyújtottak, és ott az ágazati törvényekbe vettük bele. 

Most már nagyon igyekszem összefogottabban mondani, az új koncepció főbb elemeit. 
Az egyik, mint már utaltam, a szabályozás egységesítése: nem ágazati törvények vannak, 
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hanem egy adott társadalmi feladatra egy egységes kódex, egységes törvény vonatkozik. Meg 
szeretném jegyezni, hogy éppen a dolog jellege, és Magyarország földrajzi, történelmi és a 
határon túli magyar területekkel kapcsolatban az infrastruktúrának különös jelentősége van. 
Részben az 1920-as határok gyakorlati meghaladása, napi átjárhatósága, és ezzel oldása 
érdekében, ezért a törvény külön nevesíti, hogy nemzetpolitikai és társadalompolitikai 
céloktól vezérelve közlekedési közszolgáltatások létesíthetők határon túlnyúlóan is. Ott, ahol 
nemzetpolitikai érdek van, kérem, gondoljanak Pozsonyra, Fülekre, Kassára, 
Szatmárnémetire, Délvidékre. Ott, ahol az egységes és egyébként 1920 előtt meglévő magyar 
infrastruktúrarendszerbe ez beköthető, márpedig számos ponton beköthető, ott erre a törvény 
kifejezetten gondol, és kifejezetten ösztönöz.  

Az intézményrendszer korszerűsítése, amelynek a lényege, hogy biztosítja a 
közlekedési közszolgáltatások szervezésével kapcsolatos egységes intézményi modell 
kialakítását, az egységes közlekedésszervezés kialakítását, ezzel a személyszállítási 
szolgáltatásokat végző közlekedési szolgáltatókra vonatkozó állami vagyonpolitikai 
törekvések megvalósítását. Ez a kicsit eufémisztikus megfogalmazás azt igyekszik kimondani, 
vagy azt célozza, hogy a megrendelő és a szolgáltató, ami most nagyon sokszor 
kényszerűségből egy kézben van, külön van a finanszírozás, külön van a megrendelés, és 
külön van a teljesítés. Ezt a hármas beosztást törvényi szinten biztosítja. Ez elsősorban 
Budapesten érdekes, de a megyei nagyvárosokban is jelentősége van.  

A piacfelügyeletet és új szolgáltatási kategóriát vezet be, bevezeti a közúti 
személyszállítási piacfelügyeletet. Ez elsősorban a csoportos feketeszállítás, ez látszólag egy 
perifériális szakmai kérdés, de a közlekedésbiztonság szempontjából nagyon jelentős, hogy 
mondjuk csoportos autóbuszos utaztatásban olyanok vegyenek csak részt, akiknek ennek 
megfelelő járműve, egyéb engedélye legyen. Tehát erre mindig a sajnálatos tragikus 
eseményekkor gondolunk, hogy miért következett ez be. Ezeket igyekszünk mi megelőzni 
ezekkel a szabályokkal.  

Újdonság a taxi és a külön célú menetrend szerinti buszszolgáltatások szabályozásának 
újragondolása és beépítése az egységes szabályozásba.  

Nagyon fontos a működés, az eszközfelhasználás, a menetrendek összehangolása. Itt 
ebben két nóvumra hívom föl a tisztelt képviselő urak és hölgyek figyelmét. Az egyik az, 
hogy magának a közszolgáltatásnak a definícióját adja a törvény, hiszen korábban a 
busztörvényben volt erre egy kísérlet, de önmagával definiáltuk a közszolgáltatást. Azt 
mondtuk, hogy közszolgáltatás az, amire a kormány közszolgáltatási szerződést köt. Itt meg 
megmondja, hogy mi a közszolgáltatás, egyben annak minimális mértékét. Hangsúlyozom, 
minimális mértékét is meghatározza, amikor azt mondjuk, hogy az ország valamennyi 
települése naponta legalább háromszor, három párral, közösségi közszolgáltató eszközzel 
elérhető legyen. Ezt azért hangsúlyozom, mert már nagyon hallom azt, hogy ez azt jelenti, 
hogy három járat lesz. Nem három, ez a minimum, egyébként kérem, ezt ne becsüljék alá, 
mert a mi felméréseink szerint az ország településeinek mintegy 12-15 százalékán jelenleg a 
hármat sem éri el a közszolgálati elérhetőségnek a száma. Ez a minimum három pár 
közszolgáltatás a jelenlegi állapothoz képest egy 10-15 százaléknyi javulást okoz. Nyilván 
hangsúlyozni szeretném, hogy ez a minimum. 

Az egységes menetrend mellett egységes tarifarendszer, egységes 
kedvezményrendszer, és nagyon hangsúlyozni szeretném, egy egységes fejlesztési rendszert 
van hivatva a törvénytervezet biztosítani. Nevezetesen az, hogy mondjuk amikor a helyi és 
helyközi közlekedés fejlesztéséről beszélünk, akkor épp az általam említett központi térség, 
ami naponta másfél-kétmillió utast jelent, ennek a fejlesztése a jelenleginél összehangoltabban 
történjen. Ne mindig a pillanatnyi finanszírozási, urambocsá’, pályázati és egyéb lehetőségek 
határolják be, hanem legyen egy átfogó elképzelés arra, mint ahogy egyébként a korábbi 
kormányok is készítettek Budapest elővárosi rendre és agglomerációval kapcsolatban 
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egyébként nagyon jó szakmai programokat, de éppen az egységes akarat híján, a 
rákényszeríthetőség vagy a végrehajthatóság hiányában ez elmaradt. 

Az egységes, hosszú távú, kiszámítható finanszírozás, és ehhez hozzáteszem, hogy 
ezzel szoros összefüggésben a korrupció visszaszorítása. Akkor, amikor nyár közepén tudjuk 
a jelenlegi finanszírozási rendszer miatt mondjuk a kivitelezési szerződéseket megkötni, akkor 
nyilvánvaló, és ez nem a zászló színétől függ, hanem magába a rendszerbe van beépítve, hogy 
a korrupció lehetősége mindig tágabb, mint amikor egy több évre előre kiszámítható, 
betárgyalt, minden fél számára átlátható szerződéses rendszerben tudunk működni. 

Egyébként az, hogy milyen összegekről van szó, ezt a tisztelt bizottsági tagok tudják, 
de engedjék meg, hogy megismertessem. 2011-ben Magyarországon a teljes közösségi 
közlekedésre 550 milliárd forintot használt fel az ágazat, amelyből ezen belül a MÁV-é 
ismert, hogy 350 milliárd, a BKV 130 körül van, a többi pedig a vidéki nagyvárosok 
forgalma. Tehát egy nagyon jelentős összegről van szó. A jogszabály, a tervezet foglalkozik, 
és erről korábban szólt, az adatkezelés és vagyonvédelem kérdéseivel. Itt elsősorban a 
közlekedés- és utasbiztonságot igyekszik szolgálni. A menetrendek összehangolásán és a 
minőségi szolgáltatáson túl a versenyképesség növelése, és ezzel együtt a közösségi 
közlekedés elsőbbségének biztosítása érdekében a tervezet igyekszik elősegíteni, hogy az 
utasok számára elfogadható árú, egységes szolgáltatási környezet jelenjen meg, illetve a 
kontraproduktív támogatási módok szűnjenek meg.  

Ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban felmerült, és nem kérdést szeretnék megelőzni, 
de a dolog jelentősége miatt mondom, hogy a törvény egy-másfél évvel ezelőtt a munkába 
járás költségtérítésének a korábbi területét kibővítette a helyi, tehát korábban a helyközire 
alkalmazott módszerét bővítette a helyi közlekedésre. Ez egyébként egy viszonylag jelentős 
összeg. Ezzel kívántuk elősegíteni elsősorban a személygépkocsira adott munkába járási 
támogatásnak az ellensúlyozását. Ez több mint egy éve kinn van mindenütt, az érintettek, 
hogy mondjam, most kaptak észbe, most kezdték el. Nyitottak vagyunk, rugalmasak vagyunk, 
tudjuk, hogy ez egy fontos dolog. Éppen az alapvető társadalmi célok miatt én nagyon bízom 
abban, hogy az ezzel kapcsolatban folyó tárgyalások és az esetlegesen azt követő módosítók 
eredményével ezt is oly formán tudjuk azért hosszú távon szabályozni, hogy valóban az 
alapvető célokat segítse. 

Tisztelt Bizottság!  
Én igyekeztem összefoglalni ezt az egyébként terjedelmes, sok tekintetben újszerű, és 

az előterjesztők megítélése szerint nagy jelentőségű törvény tervezetét, kérem, hogy ezt 
megtárgyalni és általános vitára alkalmasnak minősíteni szíveskedjenek.  

Köszönöm a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak az ismertetőt. Kérdezem a bizottság 

tagjait, hogy ki az, akinek hozzászólása, véleménye van? (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr 
elsőként. 

Bizottsági vélemények, hozzászólások 

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úr kimerítő és 
részletes hozzászólásából is látszott, hogy ez a téma nem közömbös a számára. Aki régóta 
ismeri Fónagy Jánost, tudja jól, hogy az egyik szenvedélye, talán, ha lehet azt mondani, az a 
közlekedéspolitika. Egykori miniszterként, majd parlamenti képviselőként is rengeteget 
foglalkozott ezzel. Én szeretném megköszönni államtitkár úrnak, hogy személyesen eljött a 
bizottsági ülésre. Ez sajnos nem mindig gyakorlat, és azt gondolom, egy ilyen jelentős 
törvénynél illik legalább államtitkári szinten jelen lenni. Ez egyfajta megtisztelése, 
megbecsülése is a bizottsági ülésnek. Ezzel természetesen nem a most is jelenlévő szakértő 
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jelentőségét akarom leminősíteni úgymond, hanem politikusként mindig örülök annak, ha 
államtitkár is jelen van egy-egy ilyen törvény vitáján. 

Nem akarom megismételni azokat az érveket, amik miatt a kormánypártok ennek a 
törvénynek az általános vitára való alkalmasságát támogatni fogják. Mi örülünk neki, hogy 
végre ez a törvény megszületett. Örülünk annak is, hogy végre benyújtásra került. Ahogy 
államtitkár úr is utalt rá, lehet, hogy ha ez korábban történik meg, akkor egy más 
megvilágításba kerül sok minden, hiszen bár felszólított bennünket, hogy a BKV problémáit 
ne keverjük ide, de nehéz a mindennapokban a BKV megoldatlan gondjai nélkül beszélni 
személyszállításról.  

Én szeretnék két kérdést föltenni amellett, hogy a bizottság alelnökeként jelzem, hogy 
mi ezt általános vitára alkalmasnak fogjuk tartani. Említette államtitkár úr, hogy egy 
társadalmi vitán átment ez a törvény. A napokban hallgattam Rolek Ferenc véleményét, aki a 
munkaadók nevében azt nyilatkozta, hogy a munkába járás költségeit, hogyha a törvényt így 
fogadjuk el, akkor nagyobb kiadást, költséget jelentenek a munkáltatók számára, mint a 
minimálbér-emelés. Szeretném, ha erre reagálna, hogy ezt hogy lehet megoldani, mert azt 
gondolom, hogy egyik oldalról ez egy pozitív dolog, hiszen biztosítjuk azt, hogy ne 
személyautóval, hanem közösségi közlekedést igénybe véve jussanak el az emberek, már 
akinek legalább van munkája, reméljük, minél több embernek lesz, a munkahelyükre. 
Ugyanakkor a munkáltatók, a munkaadók érdekeit sem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni. 

A másik kérdésem meg a taxizásra vonatkozik. Engem személyesen hárman vagy 
négyen is felhívtak ismerősök, akik taxival utaznak vagy taxisok, hogy őket ez kedvezően 
vagy kedvezőtlenül fogja érinteni, ha erre egy rövid reagálást kérhetnék.  

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó Imre alelnök úr. 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Számos nagyon pozitív, jó eleme van ennek a 

törvényjavaslatnak, és az, hogy feladatcentrikusan, és nem ágazatcentrikusan gondolkozik az 
előterjesztő, az kifejezetten üdvözlendő. Ehhez kötődik egy kérdésem is, hogy az ország 
közepén azért több mint 3 millió ember él, és a Budapesti Közlekedési Szövetség, amely 
szintén kormányzati feladatként került meghatározásra, és egyben magába foglalja 
természetesen a BKV-hoz kötődő kérdéseket is, és az összes elővárosi kérdést is, az elhal, 
milyen szerepet szán neki a kormányzat, mi lesz ennek a térségnek, a mobilitás iránti 
igényének a megoldása. 

A másik, amit szeretnék jelezni, és most mivel általános vitáról van szó, nem szeretnék 
valóban részletekbe bocsátkozni, erre még lesz lehetőségünk, hogy a számítások szerint jól 
látjuk-e, hogy azért itt 10 százalékot meghaladó járatritkítással lehet számolni. Lesz olyan 
térség, ahol ez 50-40 százalékos nagyságrendet fog elérni. És hogy finanszírozás oldaláról a 
mi számításaink szerint ez a törvény következményében fenntarthatatlan a finanszírozási 
oldalról, és az embernek óhatatlanul van egy gyanúja, mint hogyha egyszerre akarna két 
dolgot megoldani. Egy kicsit elémenve az IMF-nek megfelelni, a másik oldalról pedig azt a 
látszatot kelteni, hogy egyébként pedig egy nagyon korszerű és egységesen kezelt közlekedési 
rendszert kíván megvalósítani. A kettőnek együtt szerintem nem lehet megfelelni, mi lesz 
akkor, ha ez a gyakorlatban derül ki. 

Bocsánat, és hogy ne kelljen még egyszer szót kérni, ezek miatt a bizonytalanságok 
miatt elsősorban, tehát nem a szakmai megközelítés, hanem a társadalompolitikai 
következmények okán mi most ezt általános vitára nem tartjuk alkalmasnak.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úr. 
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DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Államtitkár úrnak azt a 
megállapítását a magam részéről, amely arról szólt, hogy fontos, és magam is így gondolom, 
hogy egy ilyen meghatározó jelentőségű törvény esetében most úgy találkozunk az 
előterjesztéssel, ennek volt egy valódi előkészítése, műhelyek dolgoztak e területen nagyrészt 
államtitkár úr irányításával is, és más műhelyek is, ez nagyon fontos. És még inkább 
fontosnak tartom azt, hogy itt a kormány maga az, aki ezt előterjeszti, és nem valakivel 
előterjesztetik, hanem ezen az előterjesztésen látszik, hogy a kormány által vállalt felelősség, 
ezt fontosnak tartom. 

Legalább ennyire fontosnak tartom azt is, hogy egy egységes rendszert kíván 
megvalósítani. Azonban itt lenne néhány olyan kérdésem és aggályom, amire jó lenne választ 
kapni. Az egységes tarifarendszer megítélésem szerint egy jó kezdeményezés, jó irány. 
Államtitkár úr elmondta, és ezzel nehéz vitatkozni, hogy egy európai kitekintésben 
Magyarország térmértékkel akkora, amekkora maradt. Azonban én arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy ez a térmérték sem egységes. Ezen belül rendkívül nagy különbségek vannak 
az ország egyes területei között, és egészen más és más teherbíró képességek jelennek meg 
mondjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, egészen más teherbíró képességek BAZ megye 
bizonyos területein, és még inkább más, de most már pozitív irányba, az ország középső 
részén vagy éppen nyugati részén. 

Vajon van-e és lesz-e arra lehetőség, hogy az egységes tarifarendszeren belül, ez az én 
igazi kérdésem, valamiféle olyanfajta különbségtétel mégiscsak történjen, hogy ennek a 
teherbíró képességnek megfelelően kik azok, akik egyáltalán igénybe lesznek képesek venni 
ezeket a közlekedési lehetőségeket.  

Azt én nem gondolom, nem akarok előre szaladni, hogy valami olyan megoldás lenne 
majd, hogy 100 százalékban mentesülnének azok a dolgozók, akik bejárnak a munkahelyükre. 
Attól tartok, hogy ez így nagyon szép lenne, de nem valószínű, hogy teljes egészében 
megvalósulhat, és ez még inkább azt indokolja, hogy a különbségtételt nem lehet 
meggyőződésem szerint teljes egészében mellőzni. Így tehát valamiben jó lenne, ha még 
tovább lehetne lépni, hogy ha ezeket az egyébként szociálisan nagyon érzékeny területeket 
figyelembe vehetné majd a törvény. Nekem nincsenek indítványaim meg javaslataim e 
tekintetben, én bízom abban, hogy államtitkár úrék, akik oly széles körben vizsgálták ezeket 
az ügyeket, talán találnak még arra módot és lehetőséget, hogy ezekre is válaszokat kapjunk.  

Köszönöm szépen, a magam részéről is támogatom egyébként az általános vitára való 
alkalmasságát. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Köszönöm szépen. Bödecs Barna képviselő úr. 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! 
Először szeretném általánosságban azt elmondani, hogy azt nagyon üdvözöljük, hogy 

egy ilyen törvény előkészítésére vállalkozott a kormány, hiszen ennek hiánypótló szerepe van, 
és ilyen értelemben mind az előkészítés, mind a beterjesztés módja tekintetében ezt 
üdvözöljük. Vannak a törvénynek a mi álláspontunk szerint is jó elemei, azonban a 
véleményünk szerint a hibás elemek többségben vannak. 

Jó elemként hadd emeljem ki például az ön által is említett, hogy a határon túli 
területek, az országhatáron kívül eső területek is bekerülhetnek a közszolgáltatás fogalmába. 
Ez egy olyan újítás, olyan régóta megfogalmazott nemzetpolitikai és társadalmi igény 
Magyarországon, amit kifejezett pozitívumként értékelünk. Ugyanakkor engedje meg, hogy 
felsoroljam azokat az elemeit a törvénynek, amivel nem tudunk egyetérteni. 

Az első a közlekedésszervezőnek a meghatározása és a közlekedésszervező 
kiválasztásának módja. Itt az elmúlt fél évtizedben egy olyan gyakorlat honosodott meg 
Magyarországon, amely végül is a társadalmi érdekek messzemenő figyelmen kívül 
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hagyásával működtette ezeket a közlekedésszervező irodákat, és igazából a 
közlekedésszervező központi akaratot hajtott végre. Ilyen értelemben nem látjuk annak a 
garanciáját, hogy ebben a struktúrában ez a valós társadalmi érdek integrációjára lenne képes. 
Bármikor politikai akarat végrehajtójává válhat, ilyen értelemben akár társadalomellenes is 
lehet. Ezt nem gondoljuk, hogy így kellene megoldani. 

Hasonlóképpen elutasítjuk a kötött pályás közlekedést helyettesítő közúti közlekedési 
szolgáltatások ismételt beemelését a rendszerbe. Korábban ez ugyan törvényben így nem volt 
nevesítve, de gyakorlat volt Magyarországon, hogy az olyan kötött pályás eszközök esetében, 
amelyeket a szolgáltató nem hogy nem akart működtetni, de nem tudott működtetni, mert 
egyszerűen olyan szinten tönkrement a pálya fejlesztési források hiányában, hogy nem 
lehetett működtetni, ott bevezették ezeket a vonatpótló vagy villamospótló vagy akármilyen 
pótló közlekedési eszközöket. Ezzel évtizedre megadták a reményt az adott térségben 
élőknek, hogy na majd egyszer talán mégis lesz kötött pályás közlekedés. Aztán jött a 
Medgyessy-, Gyurcsány-kormány, és kivették ezt a rendszerből, és végleg megszüntették 
azokat a kötött pályás vonalakat, ahol ilyen rendszer működött. Ennek az ismételt beemelése 
azt a veszélyt veti föl, hogy majd újabb kötött pályás létesítmények lesznek, ahol újra 
bevezetik ezt a reménykeltést, aztán majd évtizedeken át hitegetik a lakosságot, hogy majd 
egyszer lesz vonat, ha az országnak lesz rá pénze. Ezt elutasítjuk. 

Hasonlóképpen elutasítjuk a még elégséges ellátásnak a meghatározását, két okból. 
Egyrészt, hogyha azt a 66 és 50 százalékos mértéket vesszük, amit önök itt leírtak, akkor az a 
munkavállalók, adott esetben a sztrájkot gyakorlók esetében egy rendkívül magas érték, 
ugyanakkor, ha az alapellátáshoz viszonyítjuk, akkor meg egy rendkívül alacsony érték, 
hiszen a napi három járatpár fele az adott esetben már csak másfél. Úgy gondoljuk, hogy 
ebben valami cizelláltabb meghatározás lett volna szükséges, és jobban figyelembe kellett 
volna venni mind a munkavállalói érdekképviseletet, mind pedig az utazók érdekeit. 

A következő problémánk, talán nem meglepő módon, az alapellátás rendkívül 
alacsony voltában van. Azt elismerem, és készséggel alátámasztom, hogy vannak olyan 
települések, nem is kis számban Magyarországon, ahol még az a napi három járatpár sem 
biztosított. Ugyanakkor látunk egy olyan tendencialehetőséget ebben megint, hogy a 
szolgáltató, akinek adott esetben egy viszonylag veszteséges, vagy a közlekedésszervező, 
amennyiben a források nem kellő mennyiségben állnak rendelkezésre, pontosan ezekből a 
sérülékeny és kevéssé ellátott térségekből fogják a még meglévő járatokat is kivonni, aztán 
arra hivatkozni, hogy a napi három nektek bőven elég, hiszen ennyi jár a törvény előírása 
szerint. Ezt csak megerősíti az, amit államtitkár úr mondott, hogy a központi régióban 
bonyolódik a közösségi közlekedés 80 százaléka, és az ország többi területe teljes egészében 
perifériának minősül. Ilyen értelemben igen nagy nyomás nehezedhet mind a szolgáltatókra, 
mind az úgymond közlekedésszervezőre abban a tekintetben, hogy ott spóroljon, ahol tud, 
márpedig akkor vidéken lehet spórolni. 

A következő problémánk a közlekedési szövetség hiánya. Ahogy államtitkár úr 
nagyon helyesen elmondta, itt van egy központi térség, meg mondjuk van két-három vidéki 
térség Magyarországon, hogy ha mondjuk egy német tartománynak megfelelően nézzük, 
akkor legfeljebb három területről beszélhetünk. Van egy Kelet-Magyarország, van egy 
Nyugat-Magyarország, meg van egy Közép-Magyarország. Igazából álláspontunk szerint az 
lett volna a nóvum, és az lett volna a tényleg érdemi és fontos előrelépés, ha a törvény 
meghatározta volna, hogy az ország területe három szolgáltatási területből áll, Kelet-
Magyarországból, Dunántúlból meg a közép-magyarországi területből, és itt bizony előírja a 
közlekedési szövetség megteremtését, és nem hagyja változatlan formában azt a széttagolt 
vállalati struktúrát, széttagolt díjszabási és menetrendi struktúrát, ami jelenleg is megvan. 

Az nagyon üdvözlendő és nagyon jó, hogy egyeztetniük kell egymással menetrendet, 
de az mindig is nagy kérdés volt idáig is, hogy utána ezt bárki is végrehajtja-e. A másik, hogy 
hiába vannak valamilyen szinten a menetrendek egyeztetve, hogyha ehhez az információhoz 
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az utazó nem férhet hozzá. Például a törvényben el kellett volna rendelni az egységes 
közszolgáltatási menetrend kibocsátását, ami azt jelenti, hogy én nem az elvirára meg a 
volán.hu-ra keresek rá, hanem viszonylatra keresek rá, és a rendszer az összes közszolgáltató 
eljutási lehetőségeit kiadja. Magyarán szólva olyan szintű integrációt kellene elrendelni a 
szolgáltatóknál, ami utasbarát, és nem szolgáltatóbarát. Mert valljuk be, jelenleg 
Magyarországon egy szolgáltatóbarát közösségi közlekedés működik, ami azt jelenti, hogy a 
szolgáltató egyéni érdekei vagy csoportérdeke határozza meg, hogy milyen jármű, milyen 
menetrenddel és hogyan közlekedik. Itt olyan elképesztő dolgok vannak, hogy ismerünk adott 
esetben olyan autóbusz- vagy vasúti járatot, ami azért közlekedik, hogy az a két-három 
dolgozó hazautazzon, akinek adott pillanatban egy y helyen dolga volt, és nem azért 
közlekedik, mert valós közszolgáltatási igényt elégít ki. Ha ezen nem tudunk változtatni, 
akkor az egésznek nincs értelme. 

Ehhez kapcsolódik a vállalati struktúra széttagoltsága. Önök azt vállalták a 
kormányalakításkor, hogy létrehozzák a Nemzeti Közlekedési Holdingot, amelyik végre 
felszámolja ezt az egymással rivalizáló és egymással versengő vállalati struktúrát. És 
amennyire ezt mi halljuk, ugyan egy üres cégkabátként ez a holding létrejött, de mindössze a 
széttagolt MÁV-struktúrából kívánnak MÁV-gépészetet, trakciót és személyszállítást, MÁV 
Startot belevonni, a Volánokról, BKV-ról vagy egyéb helyi közlekedési cégekről már nincs 
szó. És akkor itt térnék rá a helyi közlekedés problematikájára.  

A törvény viszonylag megpróbálja egységes szervezeti keretekbe, vagy legalább is 
működési keretekbe hozni a helyközi és elővárosi közlekedést ellátó vállalatokat, de jóval 
kevesebb intézkedést tartalmaz a helyi közlekedés tekintetében, és itt nemcsak a BKV immár 
krónikus finanszírozási problémáira gondolok, hanem bármely vidéki nagyváros közösségi 
közlekedésének erre vonatkozó problémájára, ahol elképesztő párhuzamosságok vannak a 
rendszerben. Tehát a helyközi autóbuszjáratok gyakorlatilag sok esetben lefedik a helyi 
autóbuszjárat útvonalát, és mégis két járművel látják el a feladatot, és ezáltal a Volánok 
gyakorlatilag kifosztják a helyi önkormányzatok költségvetését, és ezt a rendszert ez így az én 
olvasatomban legalábbis változatlanul hagyja. Tehát igenis a helyi és helyközi közösségi 
közlekedést össze kell kapcsolni, és a finanszírozásába is valamilyen egységes központi 
megoldást kell találni, mert egyébként ez nem fog működni, és sorra lesznek olyan városok, 
ahol ez megszűnik. Nem akarom húzni az önök idejét. Természetesen kisebbségi véleményt 
fogunk megfogalmazni, és azt a plenáris ülésen el fogom mondani, meg nyilván a 
vezérszónoklatban részletesebben ki fogom tudni ezeket fejteni. Ezek azok az okok, amiért 
nem tudjuk támogatni, és tényleg sajnáljuk, hogy nem tudjuk támogatni. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, de tekintve, hogy egyéb közfeladatom 

ellátása miatt rövidesen nekem el kell menni, én megkérem, Szili Katalin jelezte még, hogy 
hozzá kívánna szólni, én előtte szeretnék néhány gondolatot hozzáfűzni a törvényhez, és utána 
államtitkár úr elnézését is kérem, hogy majd nekem távozni kell. 

Nyilván megkérem majd Nagy Andor alelnök urat, hogy vegye át az elnöklést a 
távozásom után, de addig is, hozzászólásom idejére megkérem alelnök urat. 

 
(Dr. Nagy Andor átveszi az ülés vezetését.) 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Átveszem az elnöklést, és megadom a szót Jávor 

Benedeknek. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Időspórolás végett nem futom le 

azokat a köröket, hogy mennyire fontos ez a törvény, mennyire örülünk, hogy végre a 
parlament előtt van, és a többi, és a többi. Nagyon fontos törvényt tárgyalunk most.  
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Nagyon sok minden, amit a Lehet Más a Politika frakciója gondol erről a törvényről, 
azt Bödecs Barna képviselő úr elmondta. Én két pontot szeretnék kiemelni vagy 
hangsúlyozni, ahol szerintünk ez a törvény súlyos hiányosságoktól vagy hibáktól szenved. Az 
egyik a finanszírozásnak a kérdése. Az egész magyar közösségi közlekedési rendszer elmúlt 
két évtizedének a rákfenéje a megoldatlan, átláthatatlan finanszírozás, amely részben pazarló 
volt, részben pedig nem biztosította a tényleg elvárható közszolgáltatás nyújtásának a 
megbízható és kiszámítható finanszírozását.  

Ebben a tekintetben a törvény tesz lépéseket előrefelé, de továbbra is több ponton úgy 
gondolom, hogy problémák maradnak a rendszerben. Egyrészt például a szociálpolitikai 
kedvezmények térítése esetén, ahol fönnmarad a jelenlegi rendszer, hogy tulajdonképpen a 
kormány eldönti, hogy mennyivel egészíti ki a kedvezményes árú jegyeket. Tehát nem a 
ténylegesen felmerülő, a teljes árú jegyekhez képest nyújtott kedvezmények miatt felmerülő 
tényleges költséget téríti meg a kormány, hanem saját hatáskörében, részben a költségvetés 
helyzetétől függően többel vagy kevesebbel egészíti ki a közösségi közlekedést. Ezzel 
tulajdonképpen az államadósság egy részét egyszerűen delegálja a közösségi közlekedési 
szolgáltatókhoz, amelyeket azután konszolidálni kell, és kialakítják azt a tévképzetet az 
országban, hogy amíg a vasúti közlekedés vagy a közösségi közlekedés valami irdatlan drága, 
állandóan újrakonszolidálandó terület, és ezáltal egyfajta pénzügyi közösségi 
közlekedésellenes hangulatot gerjeszt. Ha ezt a rendszert nem alakítjuk át tényleges térítéssé, 
akkor ez a probléma ugyanúgy fenn fog állni az elkövetkezendő évtizedekben, mint ahogy 
most fönnáll. 

Ugyancsak a finanszírozáshoz kapcsolódóan. A törvény azt tartalmazza, hogy egyrészt 
a hatékonyan működő közösségi szolgáltató indokolt költségeit és a szükséges nyereséget 
fedeznie kell a menetdíjaknak, ami, én azt gondolom, egy téves megközelítése a közösségi 
közlekedésnek. A tömegközlekedés a világon sehol nem önfinanszírozó rendszer, ehhez 
bizony az állami szerepvállalásra szükség van a közösség számára nyújtott hasznok miatt. Ha 
belefoglaljuk a törvénybe, hogy az az elképzelésünk a közösségi közlekedéssel kapcsolatban, 
hogy az a menetdíjakból önmagát finanszírozza, akkor egy teljesen téves rendszert fogunk 
létrehozni. 

Mindeközben ugyanez a törvény tartalmazza, hogy az egyes közlekedési módok 
tekintetében a díjak rendszere biztosítsa az egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességet. 
Ezek egymással ellentétes állítások, ez a 31. § (5) bekezdésben szerepel, nem látjuk, hogy ez 
hogyan fog tudni megvalósulni, és hogy egyáltalán a finanszírozás mennyivel lesz 
megbízhatóbb, kiszámíthatóbb, mint eddig. 

A másik terület, amit szeretnék kiemelni, az a szolgáltatásszervezés és megrendelés 
kérdése. Én is azt gondolom, hogy a jelenlegi struktúra nem működőképes, és egy teljesen új 
szemlélettel, regionális szövetségek létrehozásával a helyi közösség kezébe kell adni a 
lehetőséget arra, hogy eldöntse, hogy milyen szolgáltatásokat és milyen közlekedési móddal 
kíván igénybe venni. Innen érkezik a megrendelés, és azt gondoljuk, hogy ezeknek a 
szövetségeknek egy nemzeti közlekedési szövetségbe való tömörítésével létrejöhet az az 
integrált rendszer, ami más országokban jól működik, és ami képes tényleg kiszolgálni a 
közösségi közlekedési igényeket, és mégis egy olyan egységes szemléletben működik, ahogy 
ennek működnie kell. Ezen keresztül csökkenteni lehet a korrupciós nyomást is, hogy ezek a 
nagy tömegközlekedési cégek ilyen pártkifizető hellyé alakuljanak át. 

Nem akarom húzni az időt, ez a két terület mindenképpen megoldásra vár. Mindezek 
miatt az LMP-frakció a törvény általános vitára való alkalmasságát támogatja, hogy ezeket a 
kérdéseket a parlamentben plenáris ülésen meg tudjuk vitatni, de magát a törvényt csak akkor 
fogjuk támogatni, hogy ha jelentős módosulásokon esik át, erre vonatkozóan egy nagyobb 
módosító csomagot be is fogunk adni.  

Köszönöm szépen a szót. (Jávor Benedek távozik az ülésről.) 
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ELNÖK: Akkor megadom a szót Szili Katalinnak. Van-e még valaki, aki kérdezni 
szeretne, mert államtitkár úrnak más bizottságba is mennie kell, ha jól tudom. Akkor Szili 
Kataliné a szó. 

 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, röviden szólok. Tisztelt Elnök 

Úr! Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr!  
Engedjék meg, hogy nem megismételve azt, amit képviselőtársaim elmondtak, én 

egyetlenegy szemszögből vizsgáltam tulajdonképpen ezt a törvénytervezetet, ez pedig a 
minőség. Én ezt egy olyan hívó szónak tartom, amiben nyilvánvalóan megtalálhatjuk azokat a 
tételeket, amelyek alapvetően önmagában, véleményem szerint, a törvény létezésének az 
igényét is megjelenítették, hiszen önmagában egy egységes személyszállítási törvény 
megszületésének, azt gondolom, pontosan az volt az indoka, hogy horizontálisan és 
vertikálisan is ezt a területet egy olyan helyzetbe hozza, ahol minőségi szolgáltatás a 
végeredménye, és azt tud nyújtani a közlekedőknek és az országnak. 

Ebből a szempontból én csak megismételni tudom azt, amit képviselőtársaim 
elmondtak, hogy üdvözlendő, hogy egyáltalán egy ilyen törvénytervezet megszületett. Én 
annak örültem volna, ha ez tulajdonképpen egy egységes, az ország szállítási stratégiájának a 
részeként jelenik meg, hiszen akkor lehetett volna behelyezni mindazokat a kérdéseket és 
egységben látni, amelyek egyébként a szállításban is igényként megjelennek. Nyilvánvaló, 
hogy ennek kapcsán is a minőség hívó szó mellett azt gondolom, nagyon fontos az egységes 
szolgáltatás, és ezen belül is annak a harmóniának a megteremtése, ami a közúti, a vasúti és a 
vízi közlekedésnek a harmóniája. Ez akár lehet a kimenete, pontosan az, amit 
képviselőtársaim is említettek, hogy a hozzáférés megjelenítése is egyfajta minőségi változást 
jelenthetett volna. 

Másik ilyen kérdés, ami szintén a minőséghez kapcsolható, ez a közlekedés 
biztonságának a kérdése. Ebben államtitkár úr említette azt, hogy vannak olyan lépések, 
amelyek ebbe az irányba mutatnak. Én egyetlenegy dolgot szeretnék ebben csak említeni, ez 
pedig a fejlesztések és felújítások kérdése. Mindannyian tudjuk, hogy a több ezer kilométeres 
például vasúti rendszer felújításában évente legjobb tudomásom szerint körülbelül 20 
kilométeres felújítására kerül sor. Körülbelül 200-ra lenne szükség ahhoz, hogy a 
közlekedésbiztonsági feladatoknak is megfeleljen ez a kötött pályás rendszer. Nagyon jó lett 
volna, és jó lenne látni emellett azt a finanszírozási hátteret, és én ezért örültem volna, hogy 
ha ez stratégiába ágyazottan kerül elénk, amely finanszírozási háttér ennek, hiszen évről évre 
ahogy ez a szám a 20 kilométer mellett marad, ez mindig nagyobb lemaradást jelent az 
igényekhez képest. Ezért lett volna jó ezt egy stratégiában látni. Azt gondolom, jó lenne ennek 
azt a finanszírozási hátterét látni, hiszen mindösszesen a fejlesztésekről egyetlenegy 
paragrafus, a 6. szakasz szól, és ebben is a vége úgy szól, hogy a fejlesztés és fejlesztésnek 
nem minősülő beruházásaira egységes fejlesztési koncepciót állapíthat meg. Szerintem ebben 
ne eventuális legyen, hanem állapít meg, tehát ebben legyen egyfajta, ha nem is interaktív, de 
legalább is a kijelentő móddal egy olyan erő, ami ennek a létrehozását szükségessé teszi. 

A minőség kereteiben a harmadik kérdés, amiről szólni szeretnék, ez a hozzáférés 
kérdése. Én ebben azt üdvözlöm, hogy képviselőtársaimmal ellentétben én azt azért egy 
előrelépésnek látom, hogy ha valamennyi településen a minimális szolgáltatás három járatpár 
biztosítása. Csak emlékeztetném magam is arra, hogy volt olyan település, ahonnan éppen 
azért fordultak hozzám mint képviselőhöz, hogy egyszerűen a munkába járást nem tudják 
biztosítani, mert nincs az a megfelelő közlekedés, akár közúti, akár a vasúti közlekedés, ami 
alapján a munkába vagy hazajárást egyáltalán biztosítani lehetne. Én úgy hiszem, hogy ezzel a 
három járatpárral egy racionális rendszerben tulajdonképpen ezt a lehetőséget biztosítjuk is, 
és nem lehetnek olyan kifogások, amelyek ezt ellehetetlenítik, tényleg a munkába járás 
lehetőségének a biztosításával. 
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Tisztelt Államtitkár Úr!  
Mindezekkel együtt és bízva abban, hogy azok a korrekciók a törvényben 

megtörténnek, amelyek tényleg azt a törvényalkotói szándékot is láttatják, ami a minőségi 
szolgáltatásnak a távlatos biztosítását jelenti, én az általános vitára alkalmasságát támogatom 
a törvénynek, és kérem azt, hogy mindazok a kérdések, amelyek akár a fejlesztéseknek, 
felújításoknak az ütemezését jelentik, akár egy egységes stratégiába ágyazást, ennek a 
megjelenítésével biztosítsák azt, hogy mindenki számára átlátható és kiszámítható módon is 
biztosítható távlatosan a közlekedés. 

Egy megjegyzést még engedjenek meg. Azt kifejezetten üdvözlöm, ami egyébként a 
nemzeti szempontoknak a megjelenítését jelenti, és én azt gondolom, ebben nagyon jól 
hasznosítható még a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma, amibe államtitkár úr 
annak idején bedolgozott, és amihez készült egy határ menti közlekedésfejlesztési koncepció. 
Én azt gondolom, hogy önmagában a törvény végrehajtásában az egy nagyon jól 
hasznosítható, és akkor konszenzussal elfogadott dokumentum. Igen, támogatom az általános 
vitára alkalmasságát a törvénytervezetnek. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen az értékes hozzászólásokat. Kérdezem államtitkár urat, 

hogy kíván-e reagálni az idő előrehaladtára tekintettel. 

Fónagy János államtitkár (NFM) válaszai 

FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Ha megengedi, akkor röviden, valóban nem megelőlegezve a részletes vitát, és előre 
elnézést kérek, ha nem minden kérdésre külön, hiszen fogunk róla sokat beszélni. 

Egyéb csak annyi, hogy a végén képviselő asszonynak, hogy a Varratmentes Európa 
című dolgozat egy szakmailag kiváló anyag, dolgozunk belőle, és ezt általában is mondom, és 
itt hál’ istennek ebben a bizottságban több olyan képviselőtársam van, aki, hogy mondjam, 
nemcsak politikusként, hanem szakemberként is részese a magyar közlekedésnek. Gondolom, 
itt nem kell ezért különösképpen hangsúlyozni, hogy ezek a törvények, koncepciók, 
elképzelések, ha megalapozottak, akkor nem egy évre vagy egy választási ciklusra, még csak 
nem is egy évtizedre, hanem 40, 50, 60, esetleg 100 évre szabnak meg egy-egy lehetséges 
irányt. Ez az egyik dolog, és ezért mondom azt, hogy itt az egymásra épülő elképzelések 
szükségszerűek. Mindig példaképpen elmondom, nekem megvan, hogy a magyar autópálya-
rendszer, ami egy modern dolog, annak én 1958-as dátummal láttam az első vázlatát leírva, és 
az egymást követő kormányok meg rendszerek szakemberei azért nagyjában-egészében onnan 
csiszolgatják a dolgokat, és valósul meg. Ez az egyik. 

A másik. Nem hogy nem vitatva, hanem egyetértve számos kritikai megjegyzéssel, 
azért azt kérem, hogy a törvénynél a követendő fő irányokat kérje számon a tisztelt bizottság, 
és majd a plenáris ülés. Az egy másik kérdés, hogy a realitását azért szem előtt kell tartani. Ez 
igaz menetrendre, közlekedésszervezőkre, egész infrastruktúra-hálózat kiépítése 
finanszírozásának a dolgaira. 

Az egyik, ami a realitás, hogy gyakorlatilag a magyar közlekedési infrastruktúra egy 
40 éves lejtmenetbe tart most, vagy lejtmenet alján vagyunk. Ez egy sok évtizeddel ezelőtt 
megkezdődött, hogy egy ezzel ellentétes folyamatot mondjak, a II. világháború újjáépítési 
boomja után Németországban az ’50-es évek közepén-végén is azt hitték, hogy nem kell 
kötött pálya, hanem majd mindent megold az autópálya-rendszer és a közúti közlekedés. 
Nagyon hamar rájöttek, hogy nem megy, és 40 évvel ezelőtt kezdték el a német vasutat 
fejleszteni, és az a német vasút, amit ma német vasútnak ismerünk, az egy 40 éves 
fejlesztésnek, következetes és nagyon sok pénzbe kerülő fejlesztésnek a következménye. 
Persze ennek minden jó, pozitív előnyével, ami a foglalkoztatás, a technológiai szint, a hazai 



 19 

ipar, közlekedési ipar fejlesztése, a másik oldalon viszont egy nagyon komoly költségvetési 
teherként vagy kötelezettségként jelenik meg. 

Ez a regionális, nem regionális és egyáltalában finanszírozhatóság. Most 
engedelmükkel az üzemi méret mennyiségi dolgaiba nem szólok bele, ezt a vitát majd a 
közgazdász kollégák lefolytatják. Azt mindenképpen látni kell, és maradjunk akkor a német 
példánál, hogy most már nálunk is a pályavasút független, a német vasútnál is független, ezért 
a német vasútnak, sem a személyszállításnak, sem a teherszállításnak semmi köze nincs a 
pályához, sem a pálya építéséhez, sem fenntartásához, se működtetéséhez. A költségvetés 
teljesen külön fejezetben tárgyalja, és itt jön az, amit Bödecs képviselő úr általam is 
támogatottan vagy egyetértve mondott, meg Jávor elnök úr mondott, hogy mindezeken felül a 
német költségvetés évi körülbelül átlagban 60 százalékos mértékig hozzájárul a közösségi 
közlekedés költségeihez. Olyan költségeihez, amelybe az uniós szabályok szerint is a tisztes 
üzleti haszon benne foglaltatik. Tehát amikor a közösségi közlekedés költségeinek a szintjét 
nézzük, abba az uniós szabályok szerint is a vasútüzemnek vagy a szolgáltatónak az üzleti 
eredménye is benne van, tehát nem az üzemi önköltség szintjéig történik. 

Ugyanakkor realitások vannak, mint minden évben, most is realitások vannak. Én 
nagyon szándékosan igyekszem kerülni ebben mindenfajta napi aktuális politikai dolgot, de 
az 2011-2012-nél, 2013-nál, tehát amikor mi ebben együtt dolgozunk, látni kell, hogy bizony 
2010 elején az előző kormány egyedül nevesítve a MÁV-nak a 80 milliárdos költségvetési 
csökkentését vette bele az IMF szerződésbe, és ezt mint a magyar államnak a kormánya, 
nemzetközi szerződést tartanunk kell. Nem arról van szó, hogy ez a muss és a sollen vitája, a 
kell meg a lehet vitája, hogy persze hogy nagyon kellene az a pénz, de muszáj csökkentenem, 
mert az előző kormány egy ilyen kötelezettséget vállalt. Ez nem jó, ez nagyon rossz, de hát 
végre kell hajtanom.  

Általában mondom a képviselő hölgyeknek és uraknak, hogy akkor, amikor, és nagyon 
egyetértek azzal, és ezt Jávor Benedek elnök úr is hangsúlyozta, és talán én is a 
felvezetőmben mondtam, hogy nagyon rossz a közösségi közlekedés társadalmi megítélése, 
mert telebeszéltük egymás fejét azzal, hogy ez egy feneketlen zsák. Félreértés ne essék, nem 
mentegetni akarom a szolgáltatókat, számos dologban lehetne jobb munkát végezni, 
gazdaságosabb munkát végezni, költségtakarékosabban csinálni, és ami a legfontosabb, ezért 
a pénzért, és itt adok igazat képviselő asszonynak, magasabb szolgáltatást nyújtani. Ezt sokkal 
olcsóbban nem lehet csinálni, de ennyi pénzért jobb szolgáltatást, jobb szervezéssel, jobb 
odafigyeléssel, jobb szakmai teljesítménnyel igenis nem hogy lehet, hanem kell biztosítani.  

Azoknak mondom, akik nem annyira járatosak ezekben. A MÁV tavaly elköltött 350 
milliárdot. Ennek az egyharmada mindjárt visszament az államnak pályahasználati díjra. 
Egyharmada elment az élőmunka költségére, munkabérre. Az ország egyik legnagyobb 
foglalkoztatója, ma is közel 30 ezer ember, amely munkabérek fele járadékba mindjárt 
visszament az államnak, a másik felét meg a vasutasok túlnyomó része itt Magyarországon 
költötte el, mert azért a vasutas társadalom nem arról híres, hogy Kaliforniában fürdőzi el a 
fizetését, tehát itt költötte el. Maradt egyharmad, a 350 milliárdnak durván marad egyharmada 
a vasútnál, ami a gazdálkodás körébe tartozik. A vasút a villanyt, a gázolajat, zúzott követ 
pont ugyanott veszi, ahol mindenki más, tehát kötve van, úgyhogy amikor ezt a feneketlen 
zsák hasonlatot itt mondogatjuk, akkor a végén oda jutunk, hogy ez egy 50-60 milliárd forint 
az, amit ez a naponta 2100 járatot útnak indító vállalat – zárójel, csoda, hogy el tudja indítani 
–, 2100 szerelvényt elindító vasút ténylegesen szerepe van rá. Félreértés ne essék, ez sem 
kevés összeg, meg van feladata, csak azért mondom, hogy ezt a feneketlen zsák dolgot kérem, 
hogy ne tápláljuk, mert ez egyszerűen nem igaz, minden baja meg minden dolga mellett. 

Kérem szépen, nagyon gyorsan igyekszem a munkaadók dolgait. Tárgyalunk velük, 
egyszerűen nem ébredtek föl, hogy mi van, csakhogy a nagyságrendeket sem lehet pontosan 
tudni, mert egyszerűen nincsenek arra egzakt számaink, hogy ez mit jelent, de mindenképpen 
egységes szabályozás kell, mert azt el szeretnénk érni, hogy az egységes menetrend, egységes 
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kedvezményrendszer mellett, hogy érthetőbb legyek, Esztergomból hogy valaki a Batthyány 
térre eljusson, ne kelljen három helyen három jegyet vennie. Hanem megveszi az egy jegyet, 
mint ahogy Európában ez ki van találva. Ez nem a mi zsenialitásunk, ez másutt így megy. 
Megveszi az Esztergom-Battyhány tér jegyet, és akkor a cégek meg elszámolnak egymással. 
Most ha ebben különböző kedvezményrendszerek vannak benne, akkor ezt képtelenség 
megszervezni. Ezzel együtt valahol ez egy 25-30 milliárd körül mozog ez az összeg, tehát 
tényleg egy nagyon jelentős összeg, amelynek egy jelentős része persze az embereknél marad. 
Azt mondják, hogy ez a BKV aknamunkája. A BKV-nak csak a forgalombővülésből van 
ebből esetleg pénze, meg az, hogy a bliccelőket, akinek bérlete van, az nem bliccel, ennek egy 
törtrésze az, ami a BKV bevételeit érinti. Kétségtelen, hogy valami van, de minket az 
egységesség érdekel leginkább, és tulajdonképpen nem az egyébként minket is nyomasztó 
budapesti közlekedés megoldása. 

Taxinál. Taxinak az a lényege, hogy beemeltük a taxiközlekedést a törvénybe, tehát 
része az egységes hazai személyközlekedésnek, ugyanakkor nem része a közszolgáltatásnak, 
az más. És egy kormányrendelet fogja a taxiközlekedés díjmegállapítását, standok kérdését, 
limitálást, mindazt, ami évtizedek óta feljön, de lényeg az, hogy része az egységes magyar 
személyi közlekedésnek, de nem része a közszolgáltatásnak. 

Ez a tipikus esete annak, hogy egymásra csúsztak itt a mostani szabályozások, nem ez 
a törvény. Ez azt mondja, hogy a menetrendet meg kell állapítani. Itt szállnék vitába elnök 
úrral, hogy mindenfajta ilyen regionális elképzelés egyszerűen egy más államgazdasági 
rendszert tételez fel. Mindig hozzák a német vagy francia példát, csak elfelejtik azt, hogy 
Németországban vagy Franciaországban az adók 80 százaléka helyben marad, és 20 százalék 
megy a központba. Nálunk ez fordítva van, nagyon fordítva van, ergo a regionális, az egy 
szép dolog, hogy helyben állapítsák meg, hogy mi az igény, csak ki fogja azt 
megfinanszírozni. Az pedig, hogy helyben igényt állapítsanak meg és a központi költségvetés 
finanszírozzon, annak meg egyszerűen nincs realitása. Tehát persze más, ahol a bajor 
kormánynak van saját bevétele, és akkor abból tud finanszírozni, de hát nálunk egy megyei 
vagy térségi önálló bevétel gyakorlatilag nincs. Ami van, az meg normatív, az is a központi 
költségvetésből jön.  

Nem a gyakorlat, nagyon szép dolog, és igyekszünk a helyi igényeknek utat engedni 
ebben olyan mértékig, sőt ösztönözni is olyan mértékig, amit a központi menetrend mellett 
képesek helyből biztosítani. Tehát hogyha azt mondja x város, hogy a másik szomszéd 
városba ő kíván különjáratokat biztosítani, akkor az alap-infrastruktúrát az állam 
természetesen biztosítja, de hát a finanszírozásba tessék beszállni. Ez indokolja egyébként azt 
a Bödecs képviselő úr által említett dolgot, hogy a közlekedési szövetségekre azért volt 
szükség, mert valahogy a városi és az agglomerációs, vagy egy térséghez adódó dolgokat 
összehangolja, és a finanszírozást összeverbuválja. Ismerjük például a budapesti, 2000-től 
datált kudarcokat, hogy nem tudtuk megcsinálni. Közlekedésszervezőket pedig létre kell 
hozni részben a helyi menetrendi igényeknek összehangolása, részben pedig a megrendelő és 
a szolgáltató elválasztása, szétválasztása miatt.  

Hálózat egyenetlensége, ami bizony így van. Egyébként ez a törvény lehetőséget ad 
eltérő tarifarendszerekre, és benne olyan üzleti kedvezmények biztosítására, mely lehetővé 
teszi. Én személy szerint azt sem tartom ördögtől valónak, hogy egy adott térség 
fejlesztésében, legyen ez foglalkoztatás vagy idegenforgalom fejlesztése, az azt kiszolgáló 
mondjuk szárnyvonalat ennek eszközeként fogjuk fel, és azt mondjuk, hogy x helyen, ahol a 
munkaerő mobilitásának az elősegítésére egyébként is jelentős összeget költünk, 5 évig, amíg 
ott a munkanélküliség szintje nem megy x százalék alá, addig a vasúti szolgáltatás az 
térítésmentes, pontosabban a regisztrációs jegy vásárlására korlátozódik. 

Vagy az, hogy egy idegenforgalmi akcióban én valamelyik frekventált helyen ezeket 
kedvezményesen állítom be. Csak példaképpen mondom mindig a Putnok-Szilvásvárad-Eger 
vonalat. Évszázadon keresztül az összes fővárosi iskola oda járt őszi-tavaszi kirándulásra 
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egyszerűen azért, mert olyan nagyfokú csoportos kedvezményt kaptak, hogy az érte meg. A 
vasútra is igaz az, ami a szállodákra, hogy az üres ágy a legdrágább, az üres hálózat az a 
legdrágább hálózat. 

Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy a részletes vita során kitérjek. Azt előre is 
köszönöm az elhangzottak figyelembe vételével, és nem az ilyenkor kötelező hivatali 
udvariasság mondatja velem, hogy kérem, higgyék el, hogy minden módosítót 
végigtárgyalunk akár a benyújtóval is, ha szükséges. És amennyiben ehhez a kezdő lépéshez 
nem fogja az elmúlt 40 év minden problémáját egyből orvosolni, de ahhoz képest remélem, 
hogy egy stabil elmozdulási alapot biztosít, és amely módosítók ezeket elősegítik, azt 
érdemben fogjuk vizsgálni. 

Köszönöm a türelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azt hiszem, a bizottsági ülésen részt 

vevők meggyőződhettek arról, hogy államtitkár úr keresztbe-kasul ismeri a témát. Talán még 
azt is meg tudná mondani, hogy a Szilvásvárad-Putnok vonalon hányan utaznak, név szerint a 
mai napon. (Fónagy János: Sajnos a víz elmosta, úgyhogy nem. - Derültség.) 

Döntés az általános vitára alkalmasságról, bizottsági előadók állítása 

Szavazzunk, azt javaslom. Tájékoztatásul elnök úr megkért rá, hogy elmondjam, hogy 
Szili Katalin fog helyette szavazni, kapott megbízást tőle, hogy azok, akik ennek a 
törvényjavaslatnak az általános vitára való alkalmasságával egyetértenek, kérem, tegyék fel a 
kezüket. (Szavazás.) 13. Ellene? (Szavazás.) 4. Tartózkodás nincs. Tehát akkor a bizottság 
13:4 arányban általános vitára alkalmasnak ítélte a törvényjavaslatot, sok sikert kívánunk 
államtitkár úrnak. (Fónagy János: Köszönöm szépen, köszönöm a türelmet.) 

Holnap nem lesz bizottsági ülésünk. Bocsánat, előadót kell állítanunk. A többségit 
elmondom én, kisebbségi előadónak, Barna, elvállalod? (Bödecs Barna: Igen.) Jó, akkor ezt 
bejelentettük. Holnap nincs ülésünk, a következő ülésünk egy hét múlva hétfőn. Hogy hány 
órakor? Valószínű ez a fél 10-es kezdés lesz. Köszönöm szépen. 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 00 perc)  
 
 
 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


