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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 00 perc.)

Elnöki megnyitó

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok. Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket és természetesen a
sajtó képviselőit - és külön tisztelettel köszöntöm Fellegi Tamás miniszterjelölt urat a mai
bizottsági ülésen.

Mielőtt azonban hozzákezdenénk a Házszabályban is foglalt miniszterjelölti
meghallgatáshoz, előbb bizottsági elnökként a meghívót elő kell terjesztenem a tisztelt
bizottsági ülés számára. Kiküldtük a mai meghívót, illetve napirendi tervezetet.

A napirendi tervezettel kapcsolatban, amelyben Fellegi Tamás miniszterjelölt úr és
Matolcsy György miniszterjelölt úr meghallgatása szerepel, valamint az éppen érintett
törvények, mármint a parkolásról szóló és az állami vagyonnal való felelős gazdálkodásról
szóló törvények módosító indítványainak a megvitatása, illetve a róluk szóló határozathozatal,
valamint az egyebek.

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése vagy észrevétele.
(Nincs jelzés.)

A napirend elfogadása

Amennyiben nincsen, szeretném kérni, hogy aki a napirendet támogatja,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy egyhangú.
Remélhetőleg a miniszterjelöltről szóló döntés is ugyanilyen lesz. Ennek megfelelően hozzá is
kezdünk az első napirendi ponthoz.

Tájékoztatom a bizottságot, hogy Schmitt Pál elnök úrtól megkaptam Orbán Viktor
kijelölt miniszterelnök úr levelét, amelyben jelezte, hogy Fellegi Tamás urat felkérte nemzeti
fejlesztési miniszternek és ebben a minőségében kerül sor a mai meghallgatására.

A bizottság tagjainak szeretném jelezni, hogy párhuzamosan hallgatjuk meg a
miniszterjelölteket a költségvetési bizottsággal. Most éppen Matolcsy miniszterjelölt úr
kezdett és utána Fellegi Tamás miniszterjelölt úr folytatná, ennek megfelelően korlátosan áll
rendelkezésre idő, hiszen elvileg a miniszterjelölt úrnak 11 óra után már meg kellene jelenni a
költségvetési bizottság üléstermében. Ennek megfelelően arra kérném a bizottsági tagokat,
hogy ha lehet, akkor a meghallgatás során a kérdések feltételénél próbáljanak meg tényleg a
kérdésre vonatkozóan tömören fogalmazni, hogy annak a lényegét ismerhessük meg és azt
követően tudjon ezekre válaszolni a miniszterjelölt úr.

Azt jelezném, hogy a miniszterjelölt úr első megszólalását követően fogom feltenni a
kérdésekre a lehetőséget először, azt gondolom, hogy így illik, az ellenzéki
képviselőtársaimnak, azt követően pedig a kormánypárti képviselőtársaimnak. Ezt követően a
miniszterjelölt úr válaszolna a kérdésekre és ezt követné a döntés a bizottság részéről,
úgyhogy lássunk is hozzá a meghallgatáshoz.

Szeretném megkérni a miniszterjelölt urat, hogy ismertesse a felkéréssel kapcsolatos
álláspontját, illetve a terveit a bizottsággal.

Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása

FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a bemutatkozási
lehetőséget. Fellegi Tamás vagyok, Orbán Viktor kijelölt miniszterelnök kért fel arra a
feladatra, hogy szervezzem meg és irányítsam a nemzeti fejlesztési minisztériumot, amely így
ebben a formájában és tartalommal ma nem létezik.
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Engedjék meg, hogy három nagyobb témát érintsek a bevezetőmben. Először röviden
bemutatkozom önöknek, majd ugyancsak röviden a jövendő nemzeti fejlesztési
minisztériumot mutatom be, végül hosszabban beszélnék arról, amit fejlesztési miniszterként
csinálni szeretnék.

Most először néhány szó magamról. 1956-ban születtem Budapesten. Itt végeztem
iskoláimat is, középiskolába a Trefort utcai Gimnázium angol tagozatára jártam. 1981-ben
diplomáztam az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1987-ig tanítottam a Jogi kar Állam és
Jogelmélet Tanszékén és kutatóként dolgoztam a mai Politikatudományi Intézetben.

1983. őszi alapításától kezdve a Bibó István Szakkollégium kurzusvezető tanára
voltam. Egyik alapítója és szerkesztője voltam a Századvég című folyóiratnak.

1985-ben fél éves amerikai Irex ösztöndíjjal a Harvard Egyetemen dolgoztam
kutatóként, majd 1987-ben ugyancsak amerikai ösztöndíjjal visszatértem az Egyesült
Államokba, ahol PhD fokozatot szereztem politikatudományból, majd kutatóként dolgoztam.

1993 tavaszán tértem végleg haza Magyarországra és vállaltam a Fidesz elnöki
tanácsadó testületének vezetését.

1994 őszén kezdtem üzleti karriert tanácsadóként. ’95-ban alakítottam meg saját
vállalkozásomat EuroAtlantic néven, amely a szabályozó és politikai tanácsadó piacon lett
ismert.

’96 őszén csatlakoztam a MATÁV Rt.-hez - a mai magyar Telekom - azzal a
feladattal, hogy építsem fel a szabályozó és kormányzati kapcsolatok területet. Munkám során
felelős voltam a vállalat szabályozói és hatósági tevékenységéért, ideértve az árszabályozást
és a piaci liberalizációra való felkészülést. Feladatom volt a MATÁV tengerentúli és európai
tőzsdei bevezetésének szabályozói előkészítése és bonyolítása, valamint a magyarországi
parlamenti és kormányzati erőkkel való kapcsolattartás. Nemzetközi szakmai üzleti
szervezetekben képviseltem a társaságot.

1997-ig egyetemi docensként tanítottam az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Politikatudományi Tanszékén és a Századvég Politikai Iskolában.

2000 nyarán tértem vissza az EuroAtlanticba, amelynek fő tulajdonosa és
vezérigazgatója lettem. Az EuroAtlantic elsősorban az informatika, távközlés és a jövedéki
területen dolgozott, tipikusan multinacionális és magyar nagyvállalati megrendelőknek,
árbevételének mintegy 80 százaléka piaci szereplők megrendeléseiből származott.

2009 januárjáig – másfél évet – az osztrák tulajdonú Kapsch Telematic Services Kft.
ügyvezetőjeként dolgoztam.

Az elmúlt években a hagyományos tanácsadói munka mellett befektetésekkel és üzleti
elképzelések piacra vitelével foglalkoztam. Ennek során kerültem kapcsolatba azzal a dán
üzleti csoporttal, amellyel közösen hoztuk létre az Infocenter.hu Médiabefektetési
Részvénytársaságot, amely 2009 folyamán jelentősebb médiaportfolió kiépítését valósította
meg. A cégben volt 52 százalékos részesedésemet ez év áprilisában értékesítettem magyar
magánszemélyek részére.

Orbán Viktor elnök úrral hónapok óta dolgozom együtt egy jövendő fejlesztési és
vagyongazdálkodási rendszer felépítésén. Az országgyűlési választást követően a kijelölt
miniszterelnöktől kormányzati felkérést kaptam és most itt vagyok önök előtt
miniszterjelöltként.

A felkérés tárgya tehát a nemzeti fejlesztési minisztérium létrehozása és irányítása. A
kormány legfontosabb célja, hogy Magyarország ismét a régió vezető erős állama legyen. A
nemzeti ügyek kormányának részeként a fejlesztési tárca feladata, hogy összefogja azokat a
kezdeményezéseket, amelyek elősegítik ennek a célnak a mihamarabbi megvalósulását.
Azzal, hogy koncentráljuk az erőforrásokat, végre megjelenhet egyfajta kívánatosnak tartott
egységes szemlélet a közvagyon kezelésében és a nemzeti fejlesztésben. Hogy teljesen
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egyértelműen fogalmazzak: előtérbe fogjuk helyezni a nemzeti érdekek hatékony
érvényesítését minden területen.

A létrehozandó tárca a következő területeket felügyeli majd. A vagyongazdálkodást, a
fejlesztési források felhasználásának menedzsmentjét, az infrastruktúra és az
infokommunikáció fejlesztését, szabályozását és hatósági felügyeletét.

Ezeken túl létrehozunk egy önálló területet, amely irányítani fogja az állami
támogatásokat vizsgáló szervezetet. A vagyongazdálkodásért felelős miniszter támogatására
pedig vizsgálni és ellenőrizni fogja a már megkötött, illetve a jövőben megkötendő
privatizációs és PPP-szerződéseket. Ennek célja nem csak az elszámoltatáshoz szükséges
feladatok ránk eső részének teljesítése, hanem annak a megvizsgálása is, hogy melyek azok a
privatizációs szerződések, amelyek nem, illetve nem jól teljesültek, például: MALÉV, friss
példaként; továbbá, hogy van-e pénzügyi és jogi mozgástér az állam számára a PPP-
konstrukciók esetében az ország számára hátrányos helyzet felszámolásában.

Tisztelt Bizottság! A munkánk során a nemzet egészének érdeke lesz a mércénk a
korábbi magán- és csoportérdekek helyett. A nemzeti együttműködés kormányának leendő
tagjaként négy dolgot emelek ki az általam felügyelt területekről.

Megóvjuk és hatékonyan működtetjük a nemzeti vagyont, bizonyítani fogjuk, hogy az
állam is lehet jó tulajdonos, gyarapítani fogjuk közös értékeinket. Gyorsan, egyszerűen és
hatékonyan juttatjuk el az uniós forrásokat a magyar kis- és középvállalkozásokhoz, mivel ők
az új munkahelyek megteremtésének főszereplői. Lebontjuk a vállalkozások előtt tornyosuló
bürokratikus akadályokat, emberi és átlátható körülményeket teremtünk így a közbeszerzések
területén is. Az a célunk, hogy egy erős és versenyképes gazdaság feltételeit teremtsük meg,
ezért visszaszorítjuk a magyar gazdaságot bénító korrupciót és bürokráciát.

Tisztelt Bizottság! Az új kormány előtt álló feladat egyértelműen, a válságkezelés
mellett, új struktúrák, megoldások, működőképes és eredményes gazdasági és
társadalomirányítási rendszer kialakítása és bevezetése. Ez áldozatok vállalásával, a régi
megszokások feladásával, érdemtelenül szerzett jogok, még az állami tulajdon, a közjavak
öncélú magánérdekű hasznosításának megszűnésével is együtt jár majd. Tekintettel a
helyzetre, nincsenek tabuk, nem a folyamatosság, hanem az alapvető hasznos változtatások
ideje érkezett el, a megalakuló kormány erre kapott felhatalmazást a választóktól.

A fejlett világ országaiban és közösségeikben, így például az Európai Unióban is, a
legkülönbözőbb válságkezelési megoldásokat alakították ki és vezették be; a kormányzati
hatalom és a gazdasági beavatkozás példátlan kiterjesztése figyelhető meg. Mindez óriási
lehetőségeket, esélyeket, felelősséget, de természetesen veszélyeket, kockázatokat is jelent,
amelyeket kezelni kell. A mozgástér pénzügyi szempontból igen korlátozott, a költségvetés
kifeszített, az államadósság nagy és nehezen finanszírozható. Az új kormánynak kell rendezni
a pénzügyi mentőcsomag visszafizetését, vagy átalakítását, ezért különösen fontos az állami
vagyon hatékony működtetése. A fejlesztési források felhasználása lassú, bürokratikus és nem
a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás emelkedését szolgálja.

Mindezek a körülmények indokolták az állami vagyongazdálkodást és a fejlesztési
intézményrendszert érintő új kormányzati szerkezet kialakítását és a jogszabályi változtatások
egy részének már a kormány megalakulása előtti benyújtását a tisztelt Országgyűlés elé. Az itt
az idő mellé, nyugodtan hozzátehetjük, nincs idő, haladéktalanul cselekedni kell.

Az állami tulajdon irányítása jelenleg széttagolt, nem koordinált
intézményrendszerben működik. A vagyontörvényben koncepciótlanul keveredik a hatósági, a
tulajdonosi, a gazdálkodói és a szakmai szakágazati célok megvalósítása. Az irányítás és az
ellenőrzés minősége, feltételrendszere nem egységes, nem következetes. A Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. működése számos ponton indokolatlanul kivételt képez a Gt. szabályai
alól. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács polgári jogi szempontból semmilyen
jogképességgel nem rendelkezik, jognyilatkozatot nem tehet, az állam törvényes képviseletét
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nem láthatja el, ugyanakkor a vagyontörvény jogokkal és kötelezettségekkel ruházza fel;
hatásköre ugyanis a Magyar Állam tulajdonosi, vagyoni jogainak és kötelezettségeinek
gyakorlása. Ez a Vagyontanács a jelenlegi szabályok szerint az MNV Zrt.-nek ténylegesen
nem része, annak ügyvezetését, valamint a tulajdonosi döntésekkel kapcsolatos feladatokat
kívülről látja el. Ez az intézményesített átláthatatlanság és ellenőrizetlenség rendszere,
amelynek a sukorói beruházás, vagy a MALÉV privatizációja az emblematikus példái.

Az új, egységes vagyongazdálkodási rendszerben világos, egyértelmű felelősségi
viszonyok kialakítása és a Gt. szerinti működési rend helyreállítása lesz a jellemző. A jövőben
a magyar állami vagyon vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorló pozícióba a Nemzeti
Vagyontanács helyett a nemzeti fejlesztési miniszter kerül. A miniszter a Magyar Köztársaság
Alkotmánya, törvényei és jogszabályai adta keretek között az Országgyűlésnek felelősen
végzi munkáját; interpellálható, azonnali kérdés intézhető hozzá, beidézhető bizottsági
meghallgatásra. A fejlesztési miniszter, mint ágazati miniszter felel politikailag és
közigazgatásilag az állami vagyongazdálkodásért, így ugyanannyi értelme van azt feszegetni,
hogy emiatt nincs-e túlhatalma, mint például a közlekedési miniszter esetében, aki ehhez
hasonlóan irányítja az ágazat munkáját.

Kihasználva annak az előnyeit, hogy a fejlesztési miniszter egyszerre irányítja a
vagyongazdálkodást és a fejlesztést, az önálló tárca létrehozása megteremti az egységes
tulajdonosi irányítás állami csúcsintézményét, amely a vagyon felmérésétől, értékelésétől
kezdve a szükséges vagyonbővítésen és fejlesztéseken keresztül az erőforrás optimalizáció
központi szervezete lesz. Ehhez biztosítani kell a döntés és a felelősség egységét a
kinevezések területén is. Bizonyára vannak olyanok, akik kifogásolják a pártdelegáltak
kiiktatását a rendszerből. Meggyőződésem, hogy fel kell számolni a pazarló, nagy létszámú
testületeket, amelyeket a pártok klientúra-építésre használtak a múltban. Mint ahogy az is
meggyőződésem, hogy a pártdelegáltakból álló testületek nem alkalmasak a valódi szakmai
munkára és az állami tulajdonosi jogok gyakorlására. Legyen elegendő emlékeztetni önöket a
közszolgálati média területén működő struktúrákra, az ottani gyakori káoszra és állandó
vagyonvesztésre.

Ahhoz, hogy a miniszter teljesíteni tudja a kormányzati vagyongazdálkodási feladatát,
vagyonkezelő szervezetekre van szüksége. Az új vagyongazdálkodási rendszerben a
megerősített és átlátható profilú Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lesz a legfontosabb vagyonkezelő

szervezet; bizonyos vagyonelemek tekintetében azonban más vagyonkezelő szervezetek is
szerepet fognak kapni. Ilyen lesz kiemelten a Magyar Fejlesztési Bank.

A leendő kormány kijelölt tagjaként azt várom az MFB-től, hogy az egyik motorja
legyen a gazdaság helyreállításának, megújításának és fejlesztésének. Objektív
következetességgel tekintse át a rábízott vagyon korábbi működésének tapasztalatait, tárja fel
és gyorsan orvosolja a működés problémáit, tegye hatékonnyá, takarékossá és átláthatóvá a
rábízott vállalkozói vagyont üzemeltető társaságok működését. Kizárólag törvényben, tehát
hangsúlyozom: kizárólag törvényben, így a legnagyobb nyilvánosság előtt felsorolt
társaságokra lesz érvényes a tulajdonosi irányítás, az MFB számára megengedő szabályozás
olyan ágazatokban, amelyek reorganizációra, jelentős hatékonyság javításra, illetve
fejlesztésre szorulnak.

Szeretném még egyszer hangosan és világosan kimondani: fejlesztés és feljavítás, nem
privatizáció. Ennek megfelelően az új szabály garanciális okokból meghatározza a tulajdonosi
joggyakorlás tartalmát és egyértelművé teszi, hogy a Magyar Fejlesztési Bank állami
tulajdonú társasági részesedést nem privatizálhat. Sőt a törvénymódosítás következtében nem
változik az a szabályozás, amely szerint a Bank kizárólag az MFB törvényben felsorolt
feladataihoz közvetlenül kapcsolódó üzletszerű tevékenységet végezheti.

A Tisztelt Ház előtt lévő javaslat egyébként 32, az infrastruktúrafejlesztés, az
erdőgazdálkodás, az agrárium és a turizmus területén működő állami vállalatot utal az MFB
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vagyonkezelésébe. Szeretném jelezni, hogy az állami vállalatok száma ma Magyarországon
körülbelül 300. A magyar gazdaság meghatározó cégei, mint a MÁV, a MALÉV, az MVM,
Paks, MAVIR, a Magyar Posta, a Szerencsejáték, a GYESEV és a Volán-társaságok a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésébe kerülnek, vagy maradnak.

Ugyanígy a vagyongazdálkodás új rendszerében átalakul a versenyeztetés alóli kivételi
kör. Egyik oldalról ez nem új elem, hiszen a meglévő törvények eddig is lehetőséget adtak a
versenyeztetés nélküli elidegenítésre, a jövőben azonban minden esetben nyilvános
kormányhatározatban jelentjük be, ha ilyen történik; tehát a döntésről a széles nyilvánosság és
a sajtó is értesül majd. Azért került be a közérdekre való hivatkozás az új szabályozásba, mert
a válságkezelés, a forrás gazdálkodás és az új struktúrák építése során nem lehet pontosan
előre felsorolni, mi lehet ilyen közérdek.

Összefoglalva, az állami vagyon felett a magyar államot megillető tulajdonosi jogok,
és kötelezettségek összességét a nemzeti fejlesztési miniszter fogja gyakorolni. Az állami
vagyonnal való gazdálkodás egységesen, a nemzeti vagyongazdálkodási irányelvek és az éves
vagyongazdálkodási program keretében fog megvalósulni. Munkánk egyik kiindulópontja egy
új, számvitelileg hiteles állami vagyonmérleg kialakítása lesz, amelyhez a kormány
megalakulását követően haladéktalanul hozzá fogunk kezdeni. A vagyonleltár nem csak arra
lesz alkalmas, hogy végre hiteles képet kapjunk az állami vagyonról, hanem annak
karbantartása révén mérhetővé fogja tenni a tárca tevékenységét is.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A mai meghallgatás keretében még egy pontot
szeretnék kiemelni a vagyonpolitikai területről, ez pedig a közbeszerzés problematikája.
Mindannyian tudjuk, hogy a közbeszerzési eljárások Magyarországon a korrupció
melegágyai, hátrányosan kezelik a kis- és közepes magyar vállalatokat, bonyolultak,
költségesek, bürokratikusan és jogilag rendkívül instabilak.

A közbeszerzési intézményrendszer egyszerűbbé, hatékonnyá, átláthatóvá tételével, a
bürokratikus terhek nagyarányú csökkentésével javítjuk az ország versenyképességét és
visszaszorítjuk a korrupciót. A hazai vállalkozásoknak bizalomra épülő, kiszámítható, stabil
és vállalkozásbarát üzleti környezetet fogunk teremteni. A közbeszerzési törvény olyan irányú
módosítását fogjuk megvalósítani, amely a nemzeti rezsim patrióta alkalmazását szélesebb
körben teszi lehetővé és a foglalkoztatás növelését támogatja.

Jelenleg az EU tagállamaiban legalább 70 százalékos a hazai cégek nyerési aránya;
míg Magyarországon ez legfeljebb 40 százalékos. A kkv-k közbeszerzési piacon való nyerési
arányának javítását a közbeszerzési törvény egyszerűsítésével, az ajánlattétel formai és
tartalmi követelményeinek a szűkítésével, az elérhető elektronikus adatbázisok használatának
egyértelművé tételével lehet elérni. Indokolt az egybeszámítási szabályok felülvizsgálata is.

Tekintettel arra, hogy a kkv-k nagyobb értékű közbeszerzéseknél alvállalkozóként
jelennek meg, védelmük, azaz a körbetartozások csökkentése érdekében, kiemelkedően fontos
a fedezetkezelő rendszer szabályozásának megújítása. A nemzeti eljárási rendszer
egyszerűsítésével, alkalmazási körének bővítésével, szintén a hazai kkv-k érvényesülését lehet
és kívánjuk növelni.

Tisztelt Bizottság! A fejlesztéspolitika területén is jelentős változásokat fogunk
megvalósítani. A fejlesztéspolitika célja az, hogy a fenntartható fejlődés biztosítása mellett, az
európai uniós és nemzeti fejlesztési erőforrások meghatározott célok mentén történő

összehangolt felhasználásával javítsa az emberek életkörülményeit, a vállalkozások működési
feltételeit. Jelenleg az EU-s és hazai források felhasználásával megvalósuló projektek hatása
kevéssé érzékelhető. A nemzeti fejlesztési minisztérium feladata annak biztosítása, hogy a
pályázati kiírások keretében, a meghatározott stratégiai célok megvalósulását előmozdító
projektek kerüljenek benyújtásra és megvalósításra. Az EU-s forrásoknál, a jelenleginél
egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítást biztosító rendszert kell kialakítani. A
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hazai fejlesztési források rendszerszerűbb és erőteljesebb stratégiai fókuszok mentén való
felhasználása érdekében a hazai támogatási rendszert is egységesíteni kell.

A hatékony fejlesztés és támogatáspolitika megvalósításának alapkövetelménye, hogy
teljes áttekintéssel lehessen kezelni a magyar költségvetés fejlesztésre szánt forrásait,
beleértve a hazai és uniós társfinanszírozási összegeket, egységesen lehessen értékelni a
fejlesztési programok hatásait.

Az EU-s és a hazai fejlesztési támogatási forrásokat kezelő központi, egységes
fejlesztéspolitikai monitoring és információs rendszert alakítunk ki a feladat hatékony
megoldásához és a szükséges tájékoztatás napra-szerű, időszerű tájékoztatás megvalósítása
érdekében. A jelenlegi fejlesztési rendszer széttagolt, koordinálatlan és a működésének
hatékonysága javításra szorul. Felülvizsgáljuk ezt az intézményrendszert és a folyamatokat és
a jelenleginél gyorsabb, hatékonyabb, eredményesebb működést fogunk biztosítani.

A források felhasználásánál erősíteni kívánjuk a stratégiai tervezést és az eddigieknél
egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítást biztosító rendszert fogunk bevezetni. A
rendelkezésre álló forrásokkal és az esetleges forrásátcsoportosítással kapcsolatosan azt
tudom kiemelni, hogy erre csak a tényleges átadás-átvételt követő teljes helyzetelemzés
nyomán kerülhet sor. Tételesen felül fogjuk vizsgálni a kiemelt és nagy projektek listáját,
amely több százas lista, egyébként. Az új kormány fog dönteni arról, hogy ezekkel mi
történjen és az így felszabaduló forrásokat hogyan használjuk fel. Az uniós forrásokat
elsősorban a növekedés párti, munkahelyteremtő és a magyar kis- és középvállalatokat
támogató gazdaságpolitikát szolgáló területekre csoportosítjuk át.

Figyelembe kell venni azonban, hogy szükséges finanszírozni a közigazgatási
reformot, az egészségügy átalakítását, a foglalkoztatást elősegítő képzéseket, az oktatást, és ez
mind jelentős forrást igényel. Eleget kell tennünk továbbá az Európai Unió felé tett
vállalásainknak: az ivóvíz, a szennyvíz, a hulladék kezelés területén is. Az
energiaracionalizálás, az alternatív energiaforrások felhasználása is elkerülhetetlen, ennek is
jelentős a forrásigénye.

Tisztelt Bizottság! Az idő rövidsége miatt engedjék meg, hogy az infrastrukturális
terület három ágazatát a fentieknél rövidebben foglaljam össze, mert nem csak az állami
vagyonnal, hanem az idővel is jól kell gazdálkodni.

A mindennapokban tarthatatlan, hogy a családok költségvetésének jelentős részét az
energiaszámlák teszik ki. Ennek megváltoztatása érdekében elkezdtük áttekinteni a teljes
árszabályozási rendszert és a közszolgálati szerződéseket. Jogállami keretek között, az
Európai Unió tagjaként, felvetjük a szolgáltatók irányába a változtatási igényeinket. Az
egyeztetések már el is indultak. Biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül találunk közös
megoldást.

Ez a mindennapi életünkben is tapasztalható helyzet összefügg az elmúlt két évtized
rövid távú energetikai szemléletével, nemhogy erőteljes energetikai diplomáciánk nincsen, de
jelenleg nincsen energiafüggetlenséget célzó, valóban hosszútávra szóló energia stratégiánk
sem, miközben Magyarország a világon a külföldi gáznak egyik leginkább kiszolgáltatott
állama.

A több lábon állás és az önellátási képesség növeléséért gyors és határozott lépésekre
van szükség. Először is szakmailag megalapozott, társadalmi konszenzuson nyugvó hosszú
távú nemzeti energia stratégiára van szükségünk. Az energiafüggés csökkentéséért a
széndioxid-mentes technológiákat előnyben kívánjuk részesíteni, mindezek során kiemelt
szerepet szánunk a kis- és középvállalkozásoknak.

Fontos a rendszerszintű veszteségek csökkentése is, amelyek a legmagasabbak közé
tartoznak Európában. Egyúttal meg kell oldani a hazai energetikai rendszer nemzetközi
hálózatokhoz való maradéktalan illesztését, illetve a bioenergia betáplálás jelenleg még
fennálló nehézségeit. Hogy utódainkra minél tisztább környezetet hagyjunk, előnyben
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kívánjuk részesíteni a környezettudatos politikát támogató adórendszer bevezetését. Mindezek
megvalósítása során, a nemzeti együttműködés elvei szerint, a nemzeti energetikai vagyonra
védett elemként tekintünk. Ezek esetében mindenfajta privatizáció kizárt. Sőt, támogatni
kívánjuk az egyes vagyonelemek közösségi tulajdonba vételét, illetve abban való megtartását,
üzemeltetését.

Tisztelt Bizottság! A források és az erős minisztériumi irányítás hiánya, valamint az
erőteljesen széttagolt háttérintézményi rendszer mára teljesen szétzüllesztette a közlekedési
ágazatot. A közlekedés adminisztrációját ad hoc-jellegű döntések, állami szintre emelt egyéni
érdekek irányították, aminek következtében az állami infrastrukturális vagyon értékvesztése
felgyorsult. Az Európai Unió által társfinanszírozott útfelújítási tevékenységek üzemeltetési
és karbantartási munkáinak elmaradása, a támogatások visszafizetésének veszélyét hordozza
magában.

A közösségi közlekedést a vidékfejlesztési szempontok mentén fogjuk átalakítani.
Közszolgáltatási elvű, a nemzetgazdasági stratégiának alárendelt, nem pedig a cégenkénti
profit maximalizációt célzó szemléletet kívánunk érvényesíteni. A közösségi közlekedést
versenyképessé akarjuk tenni az egyéni közlekedéssel, egyben megteremtjük a kötött pálya
elsőbbségét is. Agyelszívás helyett megteremtjük a közlekedés területén dolgozó mérnök
társadalom számára és munkájuk exportjának alapjait, visszaadjuk a mérnök társadalom
önbecsülését. Összehangolt közösségi közlekedést, áruszállítást és közlekedésfejlesztést
lehetővé tevő közlekedési infrastruktúrát fejlesztünk. A magánszektorral a nemzetgazdasági
érdekeknek megfelelően együttműködő, nem pedig tisztán állami, vagy teljesen privatizált
működést érvényesítünk. Célunk a magasabb szolgáltatási színvonal és élhetőbb környezet
megteremtése.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Végül, de nem utolsósorban szólok a leendő
tárca szintén kiemelt területéről: az infokommunikációról. A jelenlegi Közlekedési, Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium jogutódaként a tárcához tartoznak majd a piaci és kormányzati
informatikai, hírközlési és postaügyi szabályozási és irányítási feladatok is. Ideértendő az
audiovizuális politikának az a része is, ami a mostani Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozik.

Csak felsorolásszerűen megemlítem politikánk legfontosabb elemeit. Az állampolgár
központú informatikai rendszer elterjedésével egyszerűbbé válik az e-közigazgatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, amellyel hatékonyabb kommunikációt, gyorsabb
ügyintézést, olcsóbb működést érünk el. A szolgáltató, felhasználóbarát szemlélet és a
közigazgatás egyszerű transzparens elérése a gazdaságra ösztönző hatással van, a
társadalomra mintaként hat.

Összességében mindamellett, hogy a hatékonyság növekedés eredményeként más
célokra szabadul fel forrás, pozitív társadalmi, gazdasági folyamatokat generál, hosszú távon
a fenntartható fejlődés az e-gazdaság fejlődése és a versenyképesség növekedése irányába hat.
A hazai frekvencia vagyon közös értékünk, vele átláthatóan és hatékonyan kell gazdálkodni.
A területen nem megoldott a nemzeti adatvagyon biztonságos kezelése, nemzetbiztonságilag
is kritikus adatbázisok üzemeltetése került magáncégekhez az elmúlt időszakban. Sürgető
feladat, hogy a korábban – finoman fogalmazva – kihelyezett állami feladatokat a
közigazgatási rendszerbe visszaemeljük, hatékonyan működtessük és a nemzeti
adatvagyonnak biztonságos védelmet és tárolást biztosítsunk.

Végezetül, néhány szó a postáról. Az új kormány hozzáállása merőben eltér majd a
korábbi kormány politikájától. A Magyar Posta ugyanis nem egyszerűen Magyarország egyik
legnagyobb vállalata, hanem szimbólum is. Szimbóluma a vidékhez való viszonyulásnak, a
kistelepülések értékelésének, az évszázados közszolgáltatási hagyományoknak – valójában
nemzeti értéknek kellene tekinteni. A postának számos szociális funkciója van, a hivatalok
szerepe jóval több, mint egy egyszerű postai szolgáltató helyé; ezért, ahol csak lehet, újból
megnyitjuk a kispostákat. Természetesen fontos egy hatékony és versenyképes posta
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kiépítése. Már csak azért is, mert a postai liberalizációra nekünk is fel kell készülni, nem
szabad hagyni, hogy a konkurencia – tipikusan a külföldi konkurencia – megszerezze a piacot
a Magyar Posta elől. A profit azonban nem az egyedüli, illetve nem feltétlenül az elsődleges
szempont. Mindig, mindenkor mérlegelni kell és mérlegelni is fogjuk a társadalom igényeit is.

Tisztelt Bizottság! Olyan feladatra kaptam felkérést, amelyet nem lehetett
visszautasítani. Történelmi helyzetben, történelmi megbízatásnak tekintem. Le fogunk zárni
egy átmeneti rendszert és létrehozunk egy újat, ebben eltökélt vagyok, a kihívásra
felkészültem és amennyiben felhatalmazást kapok, programomat a kormány célkitűzéseivel
összhangban, következetesen végig is fogom vinni. Ennek eredményeként egy kifelé méltán
büszke és tekintélyes, befelé gyarapodó és hatékony Magyarországot képzelek el, amelyik
elkötelezett az euroatlanti integráció mellett, de ragaszkodik a hagyományaihoz is. Kérem,
támogassanak ebben a munkában.

Köszönöm, hogy meghallgattak és várom a kérdéseiket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Ha megengedi, egy megjegyzés erejéig
azt elmondanám, hogy nagyon régen hallottam már, hogy egy miniszterjelölt ilyen
részletességgel és alapossággal ismertesse egyébként a programját.

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennek megfelelően, először – bár ugyan a parlamentben
még nem alakult meg a kormány, ennek megfelelően még nincsenek hivatalosan
kormánypártok és ellenzék, de van többségi és kisebbségi oldal - a kisebbségben lévő, tehát
ellenzéki képviselőknek adnám meg a szót, és azt követően pedig a többségi oldal
képviselőinek.

Józsa alelnök úr, parancsolj!

Kérdések, vélemények

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hittem, hogy a
gyorsaságomnak köszönhető, hogy nekem adja meg először a szót, de igen méltánylandó a
többség, kisebbség, kormánypárt, ellenzék dialektikájának ilyen nagyvonalú kezelése,
remélem majd a későbbiek során is tapasztalni fogjuk.

Elnök úr megelőlegezte a pozitív indítást, a kérdéseim feltevése előtt. Nem akarok
rosszat miniszterjelölt úrnak, de olvasva a szombaton közzétett kormányprogramot, azt kell
mondanom, hogy az új fejlesztési miniszter programja sokkal jobban kidolgozott,
tartalmasabb. És ha arra gondolok, hogy a mérnöki- műszaki fejlesztési szakmán belül régóta
igény egy integrált fejlesztési minisztérium létrehozása, hozzátéve azt is, hogy ennek többször
inkább politikai akadálya volt, mintsem szakmai; tehát sokan úgy gondolták, hogy ez az
átkosnak a reinkarnációja lenne, ha egy jó fejlesztési minisztérium tudna működni az
országban - úgy gondolom, hogy ez nem így van, emellett nemzeti érdek, gazdasági
racionalitás szól.

Szeretném kérdezni, azzal együtt, hogy valóban minden korábbinál tartalmasabb volt
az előterjesztése, hogy a fejlesztési források hatékonyság javításának célja, megvalósítása
mentén, érdekében milyen technikákat tudna felsorolni, akárcsak példa erejével, hogy kicsit
optimistábban nézzünk a jövő elé.

A másik a vagyongazdálkodás, vagyongyarapítás. Volt egy fél mondata, hogy ennek
keretében bizonyos tulajdonelemek közösségi tulajdonba vonása, nem akarom a reprivatizáció
szót használni, szándékosan, de itt mire gondolt? És azon túl, amit a parlamenti demokrácia
jelent a transzparenciát illetően, tehát, hogy a miniszter kérdezhető, ez egy természetes
parlamentáris elem. Milyen garanciákat lát arra, hogy a vagyongazdálkodás a társadalmilag
elvárt igényeknek megfelelően tényleg átlátható és nemcsak a vezetői szerint közcélú, hanem
a társadalom számára látható módon is az.
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Még egy, szintén pozitív, említette a patrióta gazdaságpolitikát – nem akarom
bejelenteni a copyrightot a Parlament falai között, de négy évvel ezelőtt ott a patkóban azt
hiszem én voltam az első, aki ezt, a patrióta gazdaságpolitikának az igényét felvetette - tehát
ennek az összefüggésére milyen konkrétumokat gondol? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, Volner képviselő úr jelentkezett előbb,
aztán Pősze Lajos alelnök úrnak, majd Göndör képviselő úrnak fogom megadni a szót.

Parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Tisztelettel köszöntöm a miniszterjelölt urat. Örömmel
olvastuk, hogy a miniszterjelölt úr be szeretné majd miniszteri tevékenysége alatt bizonyítani,
hogy az állam jó gazda, ezzel mi magunk is egyet tudunk érteni, illetve, hogy lehet jó gazda.
Ezzel mi magunk is egyet tudunk érteni, a Jobbik többször megfogalmazta azt, hogy az
államnak aktív vállalkozó szerepet kell alkalmasint felvállalnia. De a miniszter úr
nyilatkozataiban lehetett azt is olvasni, hogy jó pár nagyberuházást szeretne felülvizsgálni
majd miniszteri tevékenysége alatt, amivel az elmúlt évek visszaéléseire tekintettel mi is
maximálisan egyetértünk.

A kérdésem az volna, hogy a miniszterjelölt úr által birtokolt sajtótermékekben
többször megjelent, hogy két-háromszoros áron épülnek Magyarországon az autópályák,
amivel ugyan nemzetközi összehasonlításban szereplő adatok alapján mi is egyet tudunk
érteni. Az volna a kérdés, hogy a miniszterjelölt úr elgondolkodott-e azon, hogy ennek
ellensúlyozására – a két-háromszoros árak letörésére – milyen esély van, le fog-e csökkenni a
Fidesz kormányzása alatt felére-harmadára az autópályák kilométerenkénti költsége - tervez-e
esetleg miniszterjelölt úr egy állami autópálya építő céget - az ilyen nagyon bő
túlszámlázások megakadályozására – elindítani.

Az volna az utolsó kérdésem, hogy nem gondolja-e a miniszterjelölt úr, hogy
tekintettel arra, hogy az Infocenter.hu-t Nyerges Zsolt, aki a közgépet birtokolja, amely
nagyon bőségesen részesült az elmúlt évek közbeszerzéseiből. Nem gondolja-e a
miniszterjelölt úr, hogy mivel az ön fennhatósága alá tartozik majd ennek a területnek az
ellenőrzése, koordinálása, ezért a sajtó párhuzamot fog vonni Pintér Sándor és Gergényi Péter
mintájára: ön és Nyerges Zsolt között a jövőben. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy fél pillanat erejéig, ha megengedik, tisztelettel
szeretném üdvözölni Schmitt Pál Házelnök urat a bizottság ülésén és egyben Lázár János
frakcióvezető urat is – és akkor folytatnám a kérdésfeltevések sorát.

Pősze Lajos alelnök úr következik.

PŐSZE LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Három konkrét kérdést
szeretnék csupán feltenni. Az egyik az, hogy mi az indoka annak, hogy elsősorban az
erdőgazdasági cégek az MFB-hez kerülnek, hiszen minden pártnak a programja nagyjából
konvergált abban az irányban, hogy egy egységes állami tulajdonú földkezelés és onnan
haszonbérbeadás valósuljon meg.

A második kérdésem az volna, hogy e fölött az óriási állami vagyon fölött
rendelkezve, hogy tudná segíteni - éppen annak szellemében, hogy a kkv-kat szeretnénk
támogatni - a magyar könyvvizsgálói rendszert és társaságot, hiszen a „big four”, amely
egyébként offshore-ban dolgozik, oda menti ki a hasznot, lekaszálja a magyar könyvvizsgálói
piacot, és ez által gyakorlatilag megfojtja ezt a társadalmi réteget. Arról nem is beszélve, hogy
az elmúlt 20 év meggyőzött minket arról, hogy a „big four” semmivel se volt jobb
szakmailag, mint bármelyik magyar könyvvizsgáló.
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Egy harmadik kérdésem pedig, hogy összesen három döntési központ alakul ki a
minisztériumban – akárhogy is nézzük. Egyik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a másik
az MFB, a harmadik maga a minisztérium. Azt láttuk az elmúlt 20 évben, hogy ahol három
ilyen döntési központ van az állami vagyon felett, ott elképesztő marakodások és lobbik
csapnak össze, és általában nem sok jó szokott ennek a vége lenni. Nos, mit gondol erről a
három döntési központról. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Göndör István képviselő úr!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt
Miniszterjelölt Úr! Nekem több kérdésem van. Nem tudom elnök úr, mire a végére érek,
eldönti, hogy a véleményt is elmondjuk, vagy majd kell-e még egyszer szót kérni.

ELNÖK: Képviselő Úr! Tekintettel a rendelkezésre álló kevés időre, ezt jeleztem a
bizottsági ülés elején is, azt szeretném, ha most elhangozna minden és értelemszerűen
miniszterjelölt úr válaszol a kérdésekre, illetve esetleges véleményekre és azt követően a
döntésre kerül sor.

Parancsoljon!

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Az első kérdésem, amiben én ellentmondást látok.
Miniszterjelölt úr beszélt a privatizációról, az állami vagyon értéknöveléséről. Az én
felfogásomban ez a hatékonyság növelését jelenti. Amikor ön az energia szektorról beszél,
akkor netán arra céloz, hogy itt nem kell, hogy megtérüljenek a költségek? Ez hatékonyság
romlás. Beszél ön arról, hogy a kispostákat helyreállítja. Hitem szerint ez is hatékonyság
romlás, és ha vagyonnövekedést akarok, akkor azt jelenti, hogy annak a cégnek hatékonyság
növelése, nyereségnövekedése van, a részvényeinek az értéke ekkor növekszik, tehát én itt
egy nagyon komoly ellentmondást látok.

A következő kérdésem. Az európai uniós források körüli felülvizsgálatok mennyire
állítják meg azt a folyamatot, ami jelenleg van; nagyon sokan várnak döntésre, nagyon sok
pályázat van bent, és azt gondolom, hogy ez egy fontos üzenet lehet, ha ma innen ez kimehet.

Van egy nagyon rossz érzésem. Szerintem önt nem tájékoztatták miniszter úr arról,
hogy a ma hatályos közbeszerzési törvényben benne van, hogy az ajánlatkérők a legnagyobb
beruházást is részekre bonthatják, pont a hazai középvállalkozások részvétele miatt, tehát én
itt elég komoly tárgyi problémát látok, mert ön ennek az ellentétjét állította.

A következő kérdésem. Mi a véleménye arról, hogy Magyarországon újra kötelező
kamarai tagság legyen a maival szemben?

A közösségi közlekedésnél hogyan gondolja ön, hogy a hatékonyságot növeli, mert ez
is a vagyonnövekedés egyik kérdése lehet.

Ugyan már előttem megkérdezték azt, hogy azok a cégek, amelyek már egy bent lévő
törvényjavaslat alapján az MFB-hez kerülnek; én is ezt kérdezem, miért pont azok a
vállalkozások, ahol mind jelentős földtulajdon van, és nekem van egy félelmem, hogy az
MFB-n keresztül azt lehet mondani, hogy az már megint kívül esik az Országgyűlés
ellenőrzési jogkörén.

Ugyanehhez a törvényhez kötném. Ön hatékonyságról beszél és közben ez a bent lévő

törvény megszünteti azt a szabályt, mely szerint az Állami Számvevőszéknél nyilvántartott
személyekből lehet a felügyelő bizottságot, tehát megfelelő szakképzettséggel lehet oda
bejelentkezni, nem pártfüggő, hanem felkészültség alapján, és ebből lehetett felügyelő
bizottsági elnököket kijelölni. Ezt ez a törvény megszünteti, szerintem ez is a hatékonyság
ellen van. Köszönöm szépen, elnök úr.
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ELNÖK: Köszönöm szépen.
Scheiring Gábor képviselő úr következik. Parancsolj!

SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen, a szót. Nagyon köszönöm a
részletes beszámolót és kívánom, hogy valóban ennek a szellemében tudjon majd működni
miniszterként. Nagyon sok, nagyon fontos eleme volt ennek a beszédnek. A stratégiai
szemléletmód megjelenése, a fejlesztési szemléletmód – nem akarom felsorolni -, de azért
bennünk is, az LMP-ben is, megfogalmazódott azért néhány kérdés és kritika, ezeket már
részben a plenáris ülésen is szóvá tettük, illetve itt ellenzéki képviselőtársaim is rátértek már,
de azért én is szeretném aláhúzni.

A legfontosabb aggályaink egyike az átláthatatlanságnak a megjelenése és fokozódása.
Egyfelől értjük, érteni véljük, hogy a felelősség egyértelművé tétele az egyik célja az új
vagyongazdálkodási törvénynek és ilyen értelemben a miniszteren keresztüli
elszámoltathatóság javul, de ezzel együtt például a felügyelő bizottsági tagok kinevezése,
vagy az ÁSZ-nak a jogköre a felügyelő bizottsági elnökök megjelölésére, vagy például az
MFB-hez berendelt cégek és az MFB-n keresztül a banktitoknak az érvényesülése - jól tudjuk,
hogy volt rá példa. Gondoljunk csak a Balatonringre, ahol a fejlesztési bank a banktitokra
hivatkozott a nagyon fontos háttértanulmányok nyilvánosságra hozatalának a megtagadása
során. Ezek olyan elemek, amelyeknél úgy véljük, hogy indokolatlanul fokozza az
átláthatatlanságot és ezzel csökkenti az elszámoltathatóságot is és végső soron a
vagyongazdálkodásnak a hatékonyságát is.

Ehhez kapcsolódik a második kérdésem. Említette a közbeszerzések rendszerének az
egyszerűsítését, ezt szintén nagyon fontosnak tartjuk, beleértve a helyi gazdaság
megerősítésére tett kísérleteket. Ugyanakkor kevés konkrétum hangzott el arra vonatkozóan,
hogy hogyan kívánja, kívánják majd csökkenteni azt a Transparency International becslése
szerint 25 százalékos korrupciós felárat, ami a közbeszerzéseknél megjelenik. Erre lennék
kíváncsi, hogy itt milyen konkrét elképzelései vannak a közbeszerzéseknél megnyilvánuló
korrupció visszaszorítására.

A harmadik pedig talán egy részletkérdésnek tűnik, de meggyőződésünk szerint
borzasztóan fontos. A kormányprogramban szerepel egyfelől az autóipar és a tranzit gazdaság
megerősítése, mint kitörési pont. Ugyanakkor ön több helyütt is azt nyilatkozta, hogy a
közlekedési koncepció kialakítása során elsősorban a vidékfejlesztési szempontokra lesznek
figyelemmel és a kispostákkal kapcsolatban is, nagyon szimpatikusan, erre hívta fel a
figyelmet. Ugyanakkor én úgy vélem, hogy ez a kettő elképzelés ellentmondásban van
egymással: tranzit gazdaság, átmenő teherforgalom, vagy a vidékfejlesztés, ezek nem
összeegyeztethető szempontok.

Ezért a harmadik kérdésem az lenne, hogy konkrétan milyen közlekedésfejlesztési
tervei vannak, és hogy tervezik-e például bevezetni a nehéz tehergépkocsik kilométer arányos
útdíját, ami ennek a tranzitforgalomnak az egyik legnagyobb költségét tudná kiküszöbölni.
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Hegedűs Tamás képviselő úr!

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm miniszterjelölt úrnak a részletes és igényes
beszámolót, amit az elképzeléseiről felvázolt.

Egy kérdésem volna az informatika területéről. A sokat vitatott nemzeti digitális
közművel kapcsolatban, amit a szakmában többen a távközlés lehetséges 4-es metró
projektjeként értékelnek, annak fejlesztési forrásokat elszívó hatása és talán némi
megalomániája miatt is, ebben elkezdődött az előző kormányzat idején egy munka, ami, ha jól
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tudom, Brüsszelben van engedélyeztetés alatt. Terveznek-e a megkezdett nyomvonalon
változtatást, vagy újragombolják a kabátot ezen a területen is. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most kérdezném, hogy a többségi oldal képviselői közül
ki az, aki kérdést kíván feltenni.

Seszták képviselő úr, parancsolj!

DR. SESZTÁK MIKLÓS (KDNP): Köszönöm a szót. Én az energia területén tennék
fel két rövid kérdést.

Hogyan kívánja növelni Magyarország energiafüggetlenségét? Ez az egyik kérdésem.
A másik. Hogyan tervezi erősíteni Magyarország ellátási biztonságát, hiszen erre a

beszámolójában is kitért a miniszterjelölt úr. Köszönöm szépen, ilyen gyors kérdés volt.

ELNÖK: Köszönöm. Koszorús képviselő úr, parancsolj!

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Igencsak gazdasági típusú kérdések hangzottak el, bár itt az infokommunikáció területére
volt egy kérdés. Én is engedje meg, hogy három rövid kérdést ez ügyben hadd tegyek fel.

Ma kevesen tudják talán, de Magyarországon több mint 4 millió honfitársunk nem fér
hozzá a világháló által nyújtott lehetőségekhez. Ön hogyan képzeli el a jövőben a digitális
esélyegyenlőség megteremtését.

Az elmúlt években a nagy központi rendszerek, ilyen például az ügyfélkapu, sajnos
többször működésképtelenné váltak, sokan tapasztalhattuk. Ezek a leállások jelentős
mértékben csökkentették a digitális közbizalmat. Nemzeti fejlesztési miniszterként hogyan
képzelné el a digitális közbizalom helyreállítását a következő években?

És egy harmadik kérdés még. Sor kerül-e majd az állami informatikai rendszerek
harmonizálására, és ha igen, akkor milyen módon, hiszen az elmúlt években pont az
ellenkezője valósult meg a kormányzat részéről. Köszönöm a lehetőséget.

ELNÖK: Kupcsok képviselő úr, parancsolj!

DR. KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Az első kérdésköröm az a kis- és középvállalkozás fejlesztéshez kapcsolódna. A
bürokrácia csökkentésére milyen konkrét lépéseket tervez?

A második kérdés. Az uniós forrásokat többen feszegették már, itt nagyságrendi
előrelépésre van szükség, hiszen egyetlen mérőszám sem illeszkedik a kkv-knek a szerepéhez
az uniós források mértékét illetően. Ennek intézményi oldaláról tervez-e változtatásokat?

Göndör képviselő úr részéről elhangzott egy kamarai kérdés. Itt a többi
képviselőtársam kedvéért mondom csak, hogy Németországban, Ausztriában,
Franciaországban, Olaszországban és Hollandiában – tehát az Unió gazdaságilag vezető

országaiban – kötelező, automatikus kamarai tagság van.
Még egy kérdésem lenne. Az állami tulajdonlás-kontra privatizáció kérdésében milyen

vagyonpolitikai elveket követ? Köszönöm szépen.

ELNÖK: László Tamás képviselő úr, parancsolj!

LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! A
közbeszerzés témáját többen érintették, már az ön beszámolójában is kiemelt szerepet kapott.
A jelenlegi helyzetről valóban kimondható az, hogy minden szereplő számára hátrányos a
közbeszerzési eljárások menete. A kérdésem erre vonatkozik, hogy a bürokráciacsökkentést
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hogyan oldanák meg. A társadalmi közbizalmat hogyan állítanák helyre a közbeszerzésekkel
kapcsolatban. A kis- és középvállalkozásoknak a reális esélyt - lehet, hogy benne van a
törvényben - valóban különböző módszerekkel biztosítani kellene, hogy a kis- és
középvállalkozások is valóban érdemben részt tudjanak venni a közbeszerzésekben.

ELNÖK: Szatmáry alelnök úr, parancsolj!

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz): Köszönöm szépen, a szót. Csak pár gyors kérdést.
Miniszterjelölt úr a bevezetőjében azt mondta, hogy gyorsan és hatékonyan kívánja a
minisztérium eljuttatni a forrásokat a kkv-khez, itt valószínűleg ugye az uniós forrásokról
beszélünk, hiszen jellemzően ez a terület, ami ilyen fejlesztésre lehetőséget ad.

Az egyik ezzel kapcsolatos kérdés az lenne, hogy mi lesz, mert erről nem volt szó, a
kormányzati munkamegosztás a nemzetgazdasági és a nemzetfejlesztési tárcák között, mert ez
egy lényeges szempont lehet. Hogyan tervezik megváltoztatni a jelenlegi átláthatatlan és
eléggé összehangolatlan uniós és hazai forráskezelést? Milyen módon és milyen mértékben
kívánja a fejlesztési forrásokat munkahely-teremtésre fordítani? Erről volt szó, de azért talán
ez egy elég fontos kérdés. És, ami a vállalkozások szempontjából nagyon fontos, hogy hogyan
tervezi lebontani a pályázatokkal kapcsolatos igen magas adminisztratív terheket. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, akkor György István képviselő úr!
Parancsolj!

DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterjelölt Úr!
Tisztelt Bizottság! Két rövid gyors kérdés: elhangzott már itt az energiafüggőség csökkentése
érdekében teendő lépésekkel kapcsolatban kérdés, szeretném azt megkérdezni, hogy itt a
gázfelhasználáson belül az orosz gáz részarányának a mérséklését mennyire látja reálisnak, és
ha igen, akkor ez milyen időtávon belül érhető el, hogy ez a részarány csökkenthető legyen.

A másik kérdés a távfűtéssel kapcsolatos. 640 ezer lakásban van jelenleg
Magyarországon távfűtés, ez mintegy másfél millió embert érint. Láttuk már az olajárból és a
gázár ennek következtében történő elszabadulásából azt a helyzetet, hogy 40 és 70 ezer forint
közötti gázszámlákat kellett fizetniük a szociálisan legrászorultabb környezetben élőknek.
Mint nemzeti fejlesztési miniszter, ezt a problémát, ezt az 1,6 millió embert érintő problémát
mennyire tekinti súlyosnak? Illetőleg gondolja-e azt, hogy ezzel a mintegy, már társadalmi
méretet érintő problémával, komplex kezelést igénylő kérdésként foglalkozni kíván-e?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dióssi képviselő úr, parancsolj!

DIÓSSI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarország uniós
viszonylatban jelentősen le van maradva kerékpárutak kiépítettsége terén. Tekintettel arra,
hogy ezen a területen komoly lakossági igény jelentkezik, és a közlekedés szerkezetének ilyen
irányba történő megváltoztatása jelentős környezetvédelmi előnyökkel jár, szeretném
megkérdezni a miniszterjelölt urat, milyen elképzelései vannak egy nemzeti kerékpárút-
építési program beindítására, hazai és uniós forrásokból. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Manninger képviselő úr, parancsolj!

MANNINGER JENŐ (Fidesz): Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Röviden már említette a
beszámolójában, hogy a vidéken élőknél a közlekedést is kifejezetten fejleszteni kívánja
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figyelemmel az életminőség javítására. Azt kérdezném, hogy milyen változtatásokat tesz ez
szükségessé.

ELNÖK: Riz Levente képviselő úr, parancsolj!

RIZ LEVENTE (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Én a főváros
közösségfejlesztésével kapcsolatban érdeklődnék, hogy hogy látja miniszterjelölt úr, milyen
fejlesztési prioritások lesznek a következő években a minisztérium részéről, ami a fővárost
érinti. Elővárosi, vasúti közlekedés, a BKV, a MÁV, a Volánbusz esetleges összehangolása.
Érdekelne miniszterjelölt úr véleménye a Budapesti Közlekedési Vállalatról is, annak
jelenéről és jövőjéről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szívesen megadom a szót, csak … jó rendben. (Több
képviselő jelentkezik szólásra.)

SCHÖN PÉTER (Jobbik): Három kérdést szeretnék feltenni miniszterjelölt úrnak. Az
egyik, hogy említette egy interjúban, hogy az új kormány célul tűzte ki az oligarchák
visszaszorítását. Ezt hogyan gondolják kivitelezni? Említették, hogy a körbetartozásokat
szeretnék megszüntetni. Ezt hogyan gondolják kivitelezni? Tekintettel arra, hogy az állam az
egyik legrosszabb adós.

A harmadik kérdésem pedig az infokommunikációval kapcsolatban, támogatják-e a
nyílt forráskódú rendszerek bevezetését az államigazgatásban és az oktatásban. Ha igen, akkor
mikor, ha nem, akkor miért nem? Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól sejtem, akkor most már tényleg a kérdések végére
értünk, azt hiszem, hogy elég kimerítő kérdéskör volt, ami azt illeti. Miniszterjelölt úrnak nem
maradt sok ideje, ha át akar érni a Költségvetési bizottságba, ezért kérem a
képviselőtársaimat, hogy nézzék el, hogyha tömören fog válaszolni a kérdésekre. Parancsolj,
Tamás!

Dr. Fellegi Tamás válaszadása

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Tisztelt
Bizottsági Tagok! Kedves Megjelentek!

Lehet, hogy miniszterjelölti szereplésem első lehetetlen feladatával nézek szembe,
hogy erre mind egy huzamban, egy ülésen tudjak válaszolni. Megpróbálok azonban minél
többet természetesen, amennyire az idő és a lehetőség engedi. Előrebocsátanék néhány dolgot.

Az egyik, hogy az én értelmezésem szerint ennek a meghallgatásnak nem feladata az
én részemről, hogy konkrét intézkedési terveket mutassak be. Tehát nagyon kérem önöket,
hogy ezt nézzék el nekem, hogy számos területen olyan kérdéseket tettek fel, ami egészen
konkrét intézkedési tervet, csomagot, bármit feltételez.

A másik, amit szeretnék mondani, és ezzel összefügg, hogy nyilvánvaló, hogy meg
kell, hogy történjen az átadás-átvétel, a helyzet teljes megismerése, jogi, gazdasági, pénzügyi
felmérése ahhoz, hogy konkrétumokat lehessen számos ponton mondani. Ugyanakkor néhány
helyen nyilvánvalóan lehet természetesen konkrétumokra válaszolni. Néhány általános dolgot
mondanék, ami a kérdésekből kijön. Az egyik, amit, ha jól emlékszem, Göndör képviselő úr
feszegetett több ponton. Ez a hatékonyság, az állami vagyon értéknövelése kérdéskör.

Próbáltam a bevezetőben világosan elmondani azt, hogy miközben értelemszerűen az
állami vagyonnal való ésszerű értéknövelő gazdálkodás egy meghatározó politikai, stratégiai
cél az új kormány számára, ugyanakkor vannak olyan társadalompolitikai,
társadalomirányítási, szociális vagy vidékfejlesztési szempontok, amiket ugyancsak
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figyelembe kell vennünk. Tehát például a közszolgálati vállalatoknál nem lehet elsődleges
vagy kizárólagos szempont a profitmaximalizáció, nyilvánvalóan figyelembe kell venni
azokat a társadalmi szükségleteket, amelyek ezt a szemléletet egyébként ronthatják valóban.
Tehát képviselő úrnak igaza van, amikor azt mondja, hogy ebben van ellentmondás. A
minisztérium dolga lesz az, hogy ezt az ellentmondást feloldja, és a lehető legésszerűbb
kompromisszumot hozza létre az ütköző szempontok között.

Azonban szeretném itt is hangsúlyozni, hogy az fontos, hogy ne a lobbiérdekek
széthúzó ereje legyen a kompromisszumnak a központi eleme, hanem igenis a társadalmi
igények és a vállalt, az állami vagyonhoz fűződő, értéknöveléshez fűződő megfontolások.

Ahogy jeleztem az interjúkban is és most a bevezető szövegben is, és több kérdés utalt
erre – itt próbálok összevontan válaszolni ezekre – meg fogjuk vizsgálni az összes kiemelt és
nagy projektet. Tehát ebben nem lesz kivétel. Tételesen végig fogunk menni, ugyanakkor két
dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik, hogy ez nem jelentheti azt, hogy a működőképesség
és a folyamatosság sérül. Tehát akik pályázati pénzre várnak, azoknak meg kell kapniuk.
Tehát nem állhat meg az élet, nem állhat meg a gazdaság, nem történhet meg az, hogy az új
kormány felállása után, létrejövetele után egyszer csak elakadnak a támogatások kifizetései,
elakad a pályázati pénzek kifizetése, vagy a pályázatok folyamatos munkája.

Amiről beszélek, azok a különösen nagy forrásigényű és kifejezetten
kormánydöntéssel létrejött kiemelt és nagy projektek sorsa.

A másik, hogy a felszabaduló forrásokkal, a nemzetgazdasági minisztériummal
karöltve olyan új pályázati formákat fogunk kialakítani, amely kifejezetten a kis- és
középvállalatokat és a foglalkoztatáspolitikát, a gazdasági növekedést támogató kormányzati
célokat fogják segíteni. Itt is jelentős mértékben fogunk támaszkodni arra, hogy a pályázati
kiírásban olyan módon járjunk el, ami átláthatóvá, kezelhetővé teszi a kisebb
adminisztrációval rendelkező vállalatok számára is a folyamatokat. Tehát kezdve a KSZ-ek
átszervezésével, folytatva az intézményrendszernek az átalakítását más területeken is,
valamint a megkövetelt információszolgáltatás mennyiségét, minőségét és módját,
drasztikusan lehet változtatni, javítani és ezáltal lényegesen csökkenteni azt az időt és
adminisztrációs költséget időben, pénzben, energiában, amit mind a pályázóknak, mind a
pályáztatóknak meg kell fizetniük.

Tehát azt gondolom, hogy ebben még a mai rendszerben is komoly tartalék lenne
anélkül, hogy komolyabb változtatásokat csinálnánk, de fogunk változtatni, hogy ez még
erőteljesebb, még drasztikusabb legyen. Azt gondolom, hogy a könyvvizsgálói iparra ugyanaz
a szemlélet kell, hogy érvényesüljön, a magyar könyvvizsgálói szektorra, mint a többi magyar
kis- és középvállalatra, tehát lehetőséghez kell juttatni őket is. Ez nem is lehet kérdés.

Azt gondolom, hogy egy döntési központ lesz. Az egész új rendszernek a lényege egy
olyan erőforrás-optimalizációs központ létrehozatala a politika és a közigazgatás szintjén,
amiben a minisztériumban a miniszter és a politikacsinálásért és végrehajtásért felelős
államtitkárok lesznek felelősek egyértelműen.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Magyar Fejlesztési Bank vagy bármilyen más
egyéb, a jövőben vagyonkezelésre felkért, felhasználható szervezet, intézmény ezeknek az
irányítása alatt fog tevékenykedni. Tehát valójában én azt gondolom, hogy rosszul fogjuk
végezni a munkánkat, kifejezetten károsan végeznénk a munkánkat, hogyha több döntési
központ jönne létre. A cél az, hogy egy döntési központ legyen, és meggyőződésünk, hogy a
most kialakítás alatt lévő miniszteriális rendszer és ezen belül a fejlesztési minisztérium és a
fejlesztési minisztérium irányítása alá tartozó háttér- és egyéb intézményeknek a rendszere ezt
fogja szolgálni. Olyan együttműködési formákat, mechanizmusokat fogunk kialakítani, hogy
ne válhassék többfejűvé - ahogy ezt másként is szokták mondani - a rendszer maga.

Valószínűleg elsikkadt a bevezetőmben, mert nagyon hosszú szöveg volt, hogy
szeretnénk a rendszert megreformálni mindentől függetlenül, hogy a döntés és a felelősség
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egy helyre kerüljön, számon kérhető legyen. Mindig és minden szinten. Tehát nemcsak a
miniszter szintjén, hanem a miniszter is számon tudja kérni azoknak az intézményeknek a
vezetőin a döntéseket, amely ma nem egyértelműen van így vagy egyáltalán nincs így. Tehát
ez is egy – azt gondolom, hogy – látható, a jövőben megítélhető eredménye vagy
eredménytelensége lesz a munkánknak.

Az autópálya-építési költségre vonatkozó kérdés beleilleszkedik abba a folyamatba,
amiről beszéltem. Felül fogjuk vizsgálni a döntéshozatali mechanizmust, felül fogjuk
vizsgálni a pályáztatási kiírási rendszert, azokat a szempontokat, meg fogjuk lépni azokat a
lépéseket, amelyek a műszaki tartalom meghatározásától az árazáson át biztosítani fogják,
hogy az állami vagyonnal ne lehessen visszaélni. Ez abszolút elkötelezett szándékunk, az
egész mérnöki háttérrendszerét a pályáztatásoknak meg kell reformálni, fel kell frissíteni, és a
kormányzati stratégiai cél szolgálatába kell állítani. Ez megint csak ellenőrizhető lesz –
reményeink szerint.

Én szemben a kérdezővel, már nem tudom, nem írtam fel pontosan, hogy melyik
kérdést önök közül ki tette fel, de nem gondolnám, hogy ez az átláthatatlanság irányába viszi
el a rendszert. Pont fordítva. Tehát azt gondolom, hogy ettől lesz átláthatóbb, ettől lesz
felelősségmegállapíthatóbb a rendszer. Mert nemcsak a politikai közigazgatás hátterét,
működését szervezi újjá, hanem a Gt. szerinti működés irányába való visszalépéssel mindazok
a munkajogi, büntetőjogi és polgárjogi felelősségi viszonyok helyre fognak állni, amik ma
nincsenek meg teljesen egyértelműen az állami vagyongazdálkodás területén. Tehát vissza
kell térjünk ahhoz, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodás nem valami kivételes dolog,
az beleilleszkedik abba az általános gazdasági folyamatba, ami ma Magyarországon létezik.
Ennek van egy jogszabályi környezete. Indokolatlan az ettől való eltérés. Indokolatlan olyan
ellenőrzési rendszereket beiktatni, amelyek nem a tulajdonosi gazdálkodáshoz kapcsolódnak
és a tulajdonosok felelősségre vonhatóságával vannak összefüggésben.

Tehát ez motivált minket akkor, amikor az igazgatóságok, a Vagyongazdálkodási
Tanács, illetőleg a felügyelő bizottságok összetételével kapcsolatos javaslatot összeállítottuk.
Tehát még egyszer: azt gondoljuk, hogy ettől lesz átláthatóbb, ettől lesz felelősségre vonás
szempontjából a legtisztább, legkézzelfoghatóbb a rendszer, mert hadd jegyezzem meg azt,
hogy ha a mostani kimenő rendszer, nevezzem így, nem szorulna megreformálásra, akkor
nem lenne Malév-ügy, nem lenne Sukoró és nem lenne sok más egyéb ügy, ami abszolút
indokolttá teszi. Tehát az egy hamis kérdés vagy kiindulópont, ami abból indul ki, hogy a
mostani rendszer rendben van. Nincs rendben. Azt a rendszert, ami ilyen példákat tud
tömegesen produkálni, hihetetlen mennyiségű költségvetési és egyéb állami forrást felemésztő

módon, azt muszáj megreformálni.
Az NDK-ra vagy a digitális közműre ugyanez érvényes. Tehát a digitális közmű

koncepcióját felül fogjuk vizsgálni. Akkor egy csokorban az infokommunikációs kérdések.
Miközben teljesen egyértelműen szükség van arra, hogy a szélessávú technológiákat,
hozzáférést és az ehhez kapcsolódó tartalomszolgáltatást egy – hadd nevezzem így előzetesen,
hogy - digitális nemzetkoncepció keretében, fejlesztési logika mentén felépítsük és széles
körben hozzáférhetővé tegyük, a ma meglévő, erre irányuló fejlesztési programokat és ezen
belül a nemzeti digitális közműre vonatkozó kormányzati döntést felül fogjuk vizsgálni, és ha
szükséges, egy vadonatúj döntést fogunk hozni ebben a vonatkozásban.

Ez a kérdés szoros összefüggésben fog állni azzal, amit szintén feltettek, hogy mit
tervezünk az állami informatika területén. Az állami informatika területén jelentős átvilágítást
tervezünk. Ennek eredményeképpen konszolidálni kívánjuk mind az alkalmazások, mind a
hardverfelhasználás tekintetében azt a rendkívül széttagolt, nagyon pazarló, semmiképpen,
semmilyen formában nem átlátható rendszert, ami ma uralkodik.

Azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan sok szempontból a rendkívül nagy értékű,
tipikusan közutakra vonatkozó közbeszerzések voltak előtérben az elmúlt években különböző
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jogi és egyéb viták szempontjából. Ugyanakkor hadd jegyezzem meg, hogy az egyik
legarcpirítóbb korrupciós mechanizmus az állami informatika területén működött. Ennek a
felszámolása abszolút szükséges, ehhez az kell, hogy végre tudjuk hajtani az állami
informatikai szektor konszolidálását. Ennek keretében fogjuk felülvizsgálni azt, hogy mi
történjen az Ügyfélkapuval, mi történjen a digitális közművel és az milyen új rendszerbe fog
beépülni. Ugyanakkor ennek a piaci oldala teljesen egyértelmű, nemcsak a kínálati, hanem a
keresleti oldalt is meg kell alapozni annyira, amennyire az állami eszközökkel lehetséges. A
keresleti oldal már kifejezetten a tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódik, ahol az államnak az e-
közigazgatás területén nyilván kiemelkedő szerepe, hogy olyan elektronikus igazgatási
tartalmakat alakítson ki, amelyhez az infrastruktúrát is biztosítani kell, de ugyanakkor itt már
a piac jelentősen megjelenik motiváló erőként.

Az ÁSZ-ra vonatkozó felvetést értem. Ugyanaz vonatkozik rá. Egyrészt ugyanazt
szeretném mondani, amit korábban mondtam a felelősségi rendszer, az átláthatóság, az új
típusú egységes vagyongazdálkodási szemléletre, amiben a fejlesztési minisztérium lesz az
ágazati gazdálkodója az állami vagyonnak. Azt gondoltuk, hogy az ÁSZ-nak fennmarad –
fenn kell, hogy maradjon – az ellenőrzési jogosítványa, és akkor nem indokolt az, hogy az
ÁSZ listájáról kerüljön ember abba a szervezetbe, amit felülvizsgál vagy ellenőriz az ÁSZ.
Tehát itt is igyekeztünk a tulajdonosi, az ellenőrzési, a szakirányítási és egyéb funkciókat
különválasztani egymástól és világos, átlátható képet teremteni.

Az állami tulajdon kontra privatizáció látszólagos ellentmondása. Én nem látok
ellentmondást ebben. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni újból, amit az anyagban is, a korábbi
interjúkban is elmondtam, hogy nem privatizációs vagyongazdálkodási miniszter szeretnék
lenni, hanem gazdálkodó. Ebbe természetesen bele kell, hogy férjen az is, hogy bizonyos
helyzetekben bizonyos állami vagyonelemeket értékesítünk. Azonban még egyszer szeretném
jelezni, vagyongazdálkodás keretében, nem önmagáért és nem költségvetési lukak
betöméséért, ad hoc jellegű privatizációról van szó, ha szó lesz egyáltalán erről, hanem
kifejezetten az állami vagyon ésszerűsítése, hatékonyabbá tétele lesz a cél, és a stratégiai
célkitűzés és a politikai mandátumom is miniszterelnök-jelölt úrtól is, valamint a jövendő
kormány más tagjaitól is kifejezetten arról szól, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodás
az értéknövelés, a gyarapítás az egy stratégiai fő célkitűzés. Ehhez képest lesz állami
vagyonelemek értékesítése, de csak alárendelten ennek a stratégiai célkitűzésnek, tehát én itt
látom az esetleges látszólagos ellentmondás feloldási lehetőségét.

A közbeszerzés egy nagyon bonyolult komplex probléma, most nem mennék bele
feltétlenül itt olyan részletekbe, hogy konkrétan milyen lépéseket tervezünk - készül a
közbeszerzési törvény módosítása. Azt szeretnénk mindenképpen elérni, hogy ne legyen
havonta, negyedévente törvénymódosítás, tartós hosszú távú jogszabályi megoldást
szeretnénk teremteni, amiben azokat a bürokratikus folyamatokat, adminisztratív
adatszolgáltatási, stb. területeket szeretnénk elsősorban első lépésben kezelni, amelyek
különösen hosszúvá, költségessé, bonyolulttá teszik a kis- és középvállalatok számára az
eljárást.

Szeretnénk azt is hatékonyan biztosítani, hogy szét lehessen bontani a nagyobb értékű

közbeszerzési értékeket, hogy a kis- és középvállalatok is tudjanak megfelelő módon
pályázni. Számos dolog a mai szabályokban benne van, azt is mondanám kiindulópontként,
hogy már azzal jelentős javulást lehetne és kellene elérni, ha semmi más nem történt volna az
elmúlt időszakban, meg a jövőben is, csak betartották volna a jogszabályokat – ez nem történt
meg nagyon sok esetben. Mi azonban ennél alaposabb és az egész szervezetet, eljárásrendet
érintő átvilágítást fogunk elvégezni, ez már folyamatban van. Számos elemet akkor fogunk
látni, amikor megtörtént az átadás-átvétel, akkor leszünk abban a helyzetben, hogy egyáltalán
konkrét döntési alternatívákról tudjunk okoskodni és a döntéseket meghozni. De ezt
szeretnénk nagyon gyorsan, jelentősen felgyorsított módon végezni.
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Az energia területen felmerült kérdésekre nyilván nem azt várják tőlem, hogy most
konkrét lépésekről beszéljek, hogy milyen tárgyalási mandátummal hogyan fogunk leülni a
külföldi partnerekkel gázellátás és egyéb vonatkozásában; az irányokat szeretném világossá
tenni. Tehát ahogy ezt korábban Orbán Viktor pártelnök úr elmondta és most miniszterelnök-
jelöltként megerősítette, az energiafüggetlenség irányába kell elmozdulni, ez az ország
érdeke. Ennek érdekében az ország ásványi anyag kincsével való gazdálkodástól kezdve az
energiatározók építésén át, számos olyan technika létezik, amelyeket komplex rendszerbe
rakva, jelentős mértékben közel tudunk kerülni ehhez a stratégiai célkitűzéshez. Ennek
keretében nyilván számos olyan lépésre lesz szükség, ami a meglévő Paksi Atomerőműhöz
kötődik és a meglévő szerződéses helyzetünket befolyásolja, a külföldi vállalatokkal való
szerződéses helyzetünket befolyásolja. Ezeket mind felül fogjuk vizsgálni és ott, ahol
változtatási igényünk lesz, azt fel fogjuk vetni a partnerek irányába.

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úr. Valóban én is szeretném felhívni arra a
bizottság tagjainak a figyelmét, hogy a miniszterjelölt úrnak nemcsak, hogy nem kötelessége
egyébként részletes cselekvési programot ismertetni itt, hanem gyakorlatilag - tekintettel,
hogy a parlament még nem tárgyalta meg a kormányprogramot - igazából még annak az
általánossági szintjéig sem kellene, hogy elmenjen a minisztérium programjának az
ismertetésekor, ehhez képest azt gondolom, hogy elég részletesen megismertük a
miniszterjelölti célkitűzéseket. Ezzel abszolút eleget tett a Házszabályban előírt
kötelezettségeknek a miniszterjelölt úr, és szeretném felhívni a tisztelt bizottság figyelmét,
hogy a Házszabály vonatkozó rendelkezése úgy szól, hogy a jelölt miniszterré történő
kinevezésének támogatásáról a bizottság nyílt szavazással határoz, erre fog most
értelemszerűen sor kerülni.

Határozathozatal

A kérdést abban a formában szeretném feltenni, hogy aki támogatja Fellegi Tamás
miniszterjelölt úrnak a miniszterré történő kinevezését, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy 18 igen a szavazati oldalról. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) 6. Tartózkodás? (Szavazás.) 1.

Tehát 18 igennel, 6 nem és 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta Fellegi
Tamásnak miniszterré történő kinevezését.

Gratulálok miniszterjelölt úr és a későbbi munkához pedig legalább ugyanolyan
alaposságot és kitartást kívánok, mint amit most a bizottsági ülésen egyébként megismertünk.

FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Matolcsy miniszterjelöt úr néhány percen belül végez a
költségvetési bizottságban, és azt követően az ő meghallgatásával folytatjuk, addig öt perc
technikai szünetet rendelnék el, amíg megérkezik.

(Szünet: 11.15 órától 11.22 óráig)

ELNÖK: Kérem a képviselőtársakat, hogy foglaljanak helyet. Tisztelt Bizottság!
Kedves Vendégeink! Schmitt házelnök úrtól megkaptam azt a levelet, amelyben Orbán Viktor
miniszterelnök-jelölt úr Matolcsy György urat nemzetgazdasági miniszterré jelölte. Ennek
megfelelően a Házszabály előírásai értelmében kerül sor a Gazdasági és informatikai
bizottságban Matolcsy György miniszterjelölt úr mai meghallgatására.

Itt is tartanám az előző meghallgatásban lerögzített belső kis szabályainkat. Ezt csak
tájékoztatásul mondom még egyszer, hogy a miniszterjelölt úr is tudjon róla. Először a
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miniszterjelölt úrnak adom meg a szót, hogy a terveiről, elképzeléseiről számoljon be nekünk,
aztán azt követően értelemszerűen a kérdések következnek, ahol először az ellenzéki
oldalnak, azt követően pedig a többségi oldalnak adnám meg a szót, és a kérdésekre való
válaszra ezt követően megkapja a lehetőséget a miniszterjelölt úr és ezt követően fogunk
dönteni.

Akkor még egyszer tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Külön köszönöm
miniszterjelölt úrnak, hogy elfogadta mára a meghívásunkat, és átadom a szót.

Dr. Matolcsy György miniszterjelölt bemutatkozó előadása

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Elnézést kérek a kisebbfajta késésért, de a cseréből az is világossá
válhatott, hogy nekem is hosszabb ideig tartott a korábbi program, de akkor vágjunk bele.

Köszönöm szépen a lehetőséget, örülök neki. Az elmúlt négy évben a Gazdasági
bizottságban, igaz más összetételben, sokat voltam itt. (Dr. Józsa István: Nem eleget.) Nem
eleget, igen, de most eleget vagyok itt, tehát eleget téve a meghívásnak azt gondolom, hogy a
Gazdasági bizottság az a fellegvár, amelyben a gazdaságpolitikáról, a növekedésről, a
foglalkoztatásról és a beruházási fordulatról érdemes beszélni. Magyarországon
gazdaságpolitikai fordulatot tesz lehetővé a politikai fordulat.

Erre égető szükség van. Mindnyájan ismerjük a számokat, nem terhelem magunkat
azzal, hogy ezeket még részletesen elmondjam. Csak kiragadva néhány elemet:

Magyarország 1998 és 2002 között útban volt egy gyors gazdasági felzárkózás felé.
Gondoljuk el, hogy négy-öt év alatt évente két százalékkal közelebb kerültünk az Európai
Unió átlagos fejlettségi szintjéhez. Ez döbbenetes történelmi sikert volt és lehetett volna. 2002
után egy politikai fordulat egy negatív gazdasági, politikai fordulatot hozott. Magyarország
mindenben megfordult, a 29. helyről a 62. helyre zuhant a versenyképességben, megszűnt a
felzárkózás, 2004 után az egyetlen olyan új uniós tagállam, amelyben nincs felzárkózás,
hanem távolodás van az Európai Unió átlagától. 2004 után két ízben is az államcsőd
küszöbére került az ország, 2006 nyarán az ismert költségvetési hamisítás nyomán, csak akkor
a pénzpiaci finanszírozás miatt ez az államcsőd nem következett be, és 2008 őszén az IMF, a
Világbank, az Európai Unió köldökzsinórja, mentőcsomagja mentett meg bennünket az
államcsődtől.

Magyarországon 2010-ben 17 éves beruházási mélypont van, 16 éves foglalkoztatási
mélypont van, 14 éves államadóssági csúcs, ötéves építőipari mélypont. Leírhatatlan,
közgazdaságilag leírhatatlan a vereség, a veszteség a ’98 és 2002 közötti sikeres és a 2002
utáni kudarcos pálya között. Azt gondolom, hogy teljesen világos a teendőnk, a politikai
fordulatot követően meg kell kezdenünk a gazdaságpolitika fordulatát. Talpra kell állítani a
magyar gazdaságot, újra kell indítani a növekedést. Az európai uniós forrásokat valóban a
gazdaságfejlesztésre kell felhasználnunk. Egy olyan gazdasági stratégiát kell követnünk,
amely a magyar tulajdonú mikro- kis- és középvállalatoknak, ahogy a nagy magyar
vállalatoknak is, elsősorban tehát nekik, a külföldi tőkebevonás mellett, bürokráciát csökkent,
adót csökkent, piacot teremt, tőkét emel, és olcsó hitelt nyújt. Ez az öt eszköz az, ami a
gazdaságpolitikai fordulat, a talpra állás, a növekedés beindítása szempontjából a
legfontosabb. Szükség van egy gazdasági stratégiára, amely szakít az elmúlt húsz év, ezen
belül az elmúlt nyolc év hibás és végül kudarchoz vezető stratégiájával, hiszen valójában a
kudarcunk mögött egy gazdaságpolitikai kudarc van, egy gondolkodási kudarc. A magyar
állam 1989-90-ben egy olyan útra kényszerült, nem teljesen magától, de olyan útra
kényszerült az akkori hitelező intézmények részéről, amely egy neoliberális gazdasági recept
útja volt. Ez vezetett kudarchoz. A rossz kormányzat és a rossz gondolkodás együtt. Ebből
üdítő kivétel volt az 1998-2002 közötti időszak, amikor négy-öt év alatt tíz százalékkal
közeledtünk az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjéhez.
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Most az elmúlt hat évben 2,5 százalékkal távolodtunk az unió fejlettségétől dollárban
számolva. Az akkori hibás közgazdasági recept visszatért 2002 után, eladósodással járt,
kizárólag a külföldi tőkebevonásra épített, kizárólag az exportpiacra épített, és kizárólag a
nagyvállalatokra épített. Nekünk a magyar gazdaság belföldi piacát és belföldi szereplőjét és
belföldi tőkefelhalmozását szükséges megerősíteni. Ez a gazdasági stratégia vezetett sikerre
1945 után több tucat országban a későbbi Európai Unión belül, illetve Dél- Kelet-Ázsiában.
Nekünk a szociális piacgazdaság útján, a megreformált szociális piacgazdaság útján érdemes
járnunk, amely nem egy neoliberális, hanem egy kereszténydemokrata hagyományokhoz,
gyökerekhez visszanyúló, felelős gazdaságpolitikán alapul.

Ha megengedik, még néhány szót szólnék arról, hogy a magyar gazdaságpolitikai
fordulaton belül mi a szerepe a foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a beruházásnak, az
államadósságnak és az államháztartási deficitnek.

A magyar gazdaság Achilles ina, sarka – kinek mi – az, hogy nagyjából egymillió
fővel van kevesebb adózó munkahely ma Magyarországon, mint amely szükséges a
fenntartható államháztartási egyensúlyhoz, illetve ahhoz, hogy az államadóságot csökkenteni
tudjuk. Ma Magyarországon a foglalkoztatási ráta 53-54 százalék, Csehországban 63-64
százalék, az Európai Unió átlagos szintje 64-65 százalék. Szlovéniában 70 százalék fölött van,
72 százalék, a skandináv államokban 72-75 százalék, az Egyesült Államokban 75 százalék,
Kelet-Ázsiában 85 százalék. Ilyen alacsony foglalkoztatási rátával semmilyen reálgazdasági,
gazdasági felzárkózás nem képzelhető el.

A legelső feladata a gazdaságpolitikai fordulatnak az, hogy a foglalkoztatási szint
emelését elérjük, ehhez növekedés kell. Növekedés nélkül nincs foglalkoztatás bővülés. A
múlt évi 6,3 százalékos GDP csökkenés mögött egy 11 százalékos belföldi GDP felhasználás
csökkenés állt. Felhívom a figyelmet, hogy a magyar gazdaság a múlt évben papíron 6,3
százalékkal szűkült, valójában, amikor a belföldi jövedelmet, a felhasználható jövedelmeket
nézem, több mint egy tizedével. Ez áll a 17 éves beruházási mélypont, a 16 éves
foglalkoztatási mélypont mögött, meg az építőipar mélyrepülése mögött, egy tizedével szűkült
a GDP belföldi felhasználása a múlt évben.

A növekedés beruházásokkal lehetséges. Mindent meg kell tennünk, hogy a magyar
gazdaságban a reálgazdaság - az általunk itt képviselt reálgazdaság – keretével menjenek az
európai uniós források és az új beruházások. Az uniós forrásoknak most nagyjából 14-18
százaléka megy gazdaságfejlesztésre, ez elfogadhatatlanul alacsony arány. Ez Ausztriában 73
százalék, Finnországban 65 százalék. Ezt szeretnénk Orbán Viktor miniszterelnök úr és a
beterjesztett kormányprogram döntése szerint 50 százalékra emelni, ezzel dobogós helyen
lehetünk a harmadik helyen, ezt négy év alatt el kell érnünk.

Negyedik elemként a bürokrácia csökkentését kell célul kitűznünk. Láttuk
mindannyian a számokat. Ma a magyar üzleti szektort, háztartásokat 2800 milliárd forint
értékű adminisztrációs, bürokratikus teher terheli, agyonnyomja; 138-ok vagyunk a világban
az adózással kapcsolatos bürokrácia teher tekintetében, rettenetes arány. 330 óra kell
Magyarországon ahhoz, hogy egy vállalkozó – az általunk ismert vállalkozói szektor –
elkészítse az adóbevallását, 330 óra, elfogadhatatlan. A bürokrácia terhét egyharmaddal –
négy év alatt – csökkenteni kívánjuk, és ez mind az üzleti szektorban, mind az
államháztartásban, az államigazgatásban jelentős megtakarításokat hozhat.

Ötödikként említem az adóreformot és az adóterhelés csökkentését. Magyarország –
ahogy ezt szintén mindannyian tudjuk – a világ 183 országa közül 151. a teljes adóterhelés
terén, hihetetlen. Egész egyszerűen – megmondom önöknek, mint magyar közgazdász –
érthetetlenül állok azelőtt, hogy még működik a magyar üzleti szektor. Persze vannak
élményeim, hogy miért működik, de ezt a költségvetési bizottságban kellett volna talán
elmondanom az adózás rejtelmeinél. Szóval, 151. helyen állni az adóterhelés tekintetében az
maga a versenyképtelenség és a kudarc. Azt gondolom, hogy egy hároméves adóreform
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keretében, és már elindítva ez év közepétől - az adóterhelést mintegy egyharmaddal
csökkentve -, 100 alá lehet hozni a magyar helyezést a világ 183 országa közül, ezzel a
térségben képesek lehetünk a legkedvezőbb pozíciót elérni. De az adóteher érdemi
csökkentése nélkül nincs bürokráciacsökkentés sem, mert a kettő együtt jár, nincs beruházás
növelés, nincs növekedés és nincs foglalkoztatás bővülés. És mindez kell ahhoz, hogy ezek
következtében fenntarthatóvá váljon az államháztartási deficit és csökkenjen az államadósság
GDP arányos szintje. Ezek következmények.

Ha a magyar politikai fordulat után egy olyan gazdaságpolitikai fordulat jön, amely ezt
az öt területet megmozdítja, és ott eléri a kis fordulatokat, tehát a foglalkoztatás, növekedés,
beruházás, bürokrácia és adóterhelés területén elindítja a fordulatokat, azok
eredményezhetnek fenntartható államháztartási deficitet, hiszen a mai nem az, és csökkenő

államadósságot, ami nem az, mert nő – nem fordítva. Az elmúlt 20 év kudarctörténete, ezen
belül az elmúlt 8 év mélyrepülése ahhoz kapcsolódik, hogy egy hibás, fordított gondolkodás
volt. Fordított gondolkodásból fordított ország lesz és kudarc. Ha valaki először próbálja a
költségvetési egyensúlyt beállítani, miközben persze elereszti az államadósságot, abból nem
lesz automatikusan foglalkoztatás bővülés, nem lett 2002 óta, nagyjából 500 ezerrel csökkent
a foglalkoztatás Magyarországon. Ha valaki máshogy gondolkodik, akkor ’98 és 2002 között
240 ezerrel nőtt a foglalkoztatás, akkor eléri az eredményt, nem lesz növekedés és beruházás
sem többé.

Azt gondolom tehát, hogy mindenekelőtt a politikai fordulat, az új kormány
megalakulása és a gazdaságpolitikai fordulat egy gondolkodási fordulatot kell, hogy hozzon.
A fenntartható államháztartási deficithez és a csökkenő államadóssághoz, ahogy az
eurózónához történő csatlakozáshoz is foglalkoztatásra, növekedésre és beruházásra van
szükség. Ehhez pedig bürokráciacsökkentés kell, adócsökkentés kell, és persze az uniós
források vállalkozói, üzleti szféra felé való terelése.

Dióhéjban ezt szeretném önöknek hozzátenni a kormányprogramhoz. A
kormányprogram világosan fogalmaz, ezek a céljai, ezek a célokhoz vezető stratégiái és a
stratégiákat megvalósító eszközei. Nem várhatunk, az örökség rendkívül súlyos, az elmúlt 20
év legsúlyosabb örökségét kapja a most megalakuló kormány, azonnal - a kormány
megalakulását követő első hetekben – a Varga Mihály által vezetett munkacsoport jelentését,
gyorsjelentését követően meg kell kezdenünk a fordulatot.

Köszönöm szépen, ez lett volna elnök úr a bevezető.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Akkor hozzá is kezdenénk a
kérdésekhez, illetve észrevételekhez. Ahogy említettem, először az ellenzéki oldalon
szeretném megadni a szót. Hegedűs Tamás képviselő urat láttam először jelentkezni.

Parancsolj!

Kérdések, vélemények

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm miniszterjelölt úr bemutatkozását. Abban a
helyzetben vagyunk az ön személyével kapcsolatban, hogy már egy volt gazdasági minisztert
köszönthetünk itt a bizottságban - az elmúlt, mindmáig utolsó sikeres gazdasági
miniszterként.

Milyen eszközöket lát ma a mai konstrukcióban, vagy a jövendő kormányzati
konstrukcióban az elképzeléseinek a megvalósítására, tekintettel arra, hogy a fejlesztési
források egy másik tárcánál összpontosulnak, a kasszakulcs ugyanakkor a
Pénzügyminisztérium integrálásával az ön kezében van. Várható-e expanzív költségvetési
politika.
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A következő kérdés, részben ezzel összefüggésben, van-e a tárcájának meghirdetett
vagy deklarált árfolyam-politikai célja, figyelembe véve azt is, hogy természetesen erre a
kormányzatnak csak közvetett befolyása van.

Még egy kérdés. A foglalkoztatáspolitika, ami ilyen mostohagyerekként hányódott az
elmúlt években - hol a szociális tárca, hol a gazdasági tárca között -, az ön beszámolója
alapján ezek szerint kimondható-e, hogy egyértelműen az ön tárcájához tartozik-e?
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszterjelölt úr, össze fogom gyűjteni a kérdéseket
tekintettel arra, hogy viszonylag korlátos idő áll rendelkezésre, hiszen gyorsan közeleg a
plenáris ülésnek az időpontja; ennek megfelelően a végén egybe szeretném megadni
válaszadásra majd a lehetőséget.

Pősze Lajos alelnök úr. Bocsánat, előbb Scheiring Gábor képviselő úr, mert őt láttam
az előbb jelentkezni, aztán Pősze Lajos alelnök úr.

Parancsolj!

SCHEIRING GÁBOR (LMP): Köszönöm szépen a szót. Ahogy az előző
miniszterjelölt esetében is, itt is ki kell hangsúlyoznom, kívánom azt, hogy a felvázoltak
szellemében tudja majd irányítani a tárcáját. Külön öröm volt, hogy bár mostani beszédében
nem, de számos alkalommal, főleg a kampány vége során egyre több elem bukkant fel az
LMP programjából a Fidesz programjában: zöldbank, energiatakarékossági,
energiahatékonysági beruházások, munkahely-teremtés, innovatív beruházások révén. Ez
nagy örömünkre szolgál, hogy ezek ilyen intenzitással megjelentek a Fidesz
kommunikációjában. Bár azért itt most egy kicsikét háttérbe szorultak, de azért remélem,
hogy ezek valóban az önök gazdaságpolitikájának a magjában lesznek.

Azért négy kritikai észrevételem lenne. Az első és a legfontosabb, amit már az előbb is
feltettem kérdésként és hát túlzottan megnyugtató választ nem kaptam, az az átláthatóságra
vonatkozik. Ön is az egyik jegyzője annak a vagyongazdálkodási törvénynek, mely többek
között az ÁSZ felügyelő bizottsági elnökségi kinevezési jogkörének megvonásával jelentősen
szűkíti az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Önök többek között hivatkoznak, és hát
erősen hivatkoznak arra, hogy az előző kormány átláthatatlan költségvetési politikája
alapvetően sodorta oda vagy felelős azért, ahol a magyar gazdaság jelenleg tart. Ezzel
szemben ezek az első kezdeti lépések nem arról szólnak, hogy jelentősen javulna, vagy
egyáltalán javulna ez az átláthatóság. Kérem, hogy erre valamit mondjon, különös tekintettel
arra, hogy ma reggel olvastam, hogy a brit kormány bejelentette, hogy nyilvánossá teszi a
költségvetés fő számláit, és ezzel jelentősen fokozza a részvétel lehetőségét és az ellenőrzés
lehetőségét a költségvetésben. Kérem, hogy erre mondjon valamit.

A másik, hogy itt is nagy hangsúlyt helyezett egyfelől a beruházásokra, másfelől egy
jelentős adócsökkentésre. Az egyik interjúban hosszú távon 2000 milliárd forintos
adócsökkentésről beszélt. Értem, hogy a bürokrácia csökkentéséből, adócsökkentésből
jelentős növekedés, foglalkoztatásbővülés és ez által bevételjavulás várható, de azért
meglehetősen kevés szakértő merné azt állítani, hogy ez a 2000 milliárd jelentős, a jóléti
rendszerekben végrehajtott jelentős reform nélkül fenntartható. Kérdésem, hogy ezt hogyan
képzeli, kitartanak-e továbbra is amellett, hogy a jóléti rendszerek leépítése és privatizációja
egy elutasítandó lépés, vagy esetleg az adócsökkentés révén erre is sor kerülne?

És végül egy harmadik kérdés: a lakáspiacot előszeretettel említi, és hát az előző
Orbán-kormány során is a lakáspiac felpörgetése egy fontos eszköze volt a gazdasági
növekedés beindításának. Egyfelől ez támogatandó, amennyiben ez energiahatékonyság-
javulás, a szociális bérlakás szféra serkentésével jár, ugyanakkor az a hitelezési program,
amelyet önök is beindítottak, egyik oldalon egy jelentős terhet rakott a költségvetésre, a másik



- 29 -

oldalon pedig elsősorban a közép- és felső középosztály lakáshoz jutását mozdította elő. Úgy
vélem, hogy ilyen jelentős költségvetési kiadás, ilyen jelentős társadalmi igazságtalanság
fokozásával nem egy jó formája a közös erőforrásaink felhasználásának. Kérdésem, hogy
milyen eszközökkel szavatolná azt, hogy az alsóbb társadalmi osztályok érdekei is
érvényesüljenek a lakáspolitikában.

És akkor most itt az idő szűkössége miatt a negyedik kérdésemtől egyelőre
eltekintenék. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Pősze alelnök úr, parancsoljon!

PŐSZE LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Rögtön a kérdésekre térek rá. Első
kérdés, öntől is megkérdezem, mint Fellegi úrtól, hogy kíván-e valamit tenni a „big four”
könyvvizsgálói négyes magyarországi uralma ellen, az egész államigazgatás, plusz még a
Nemzeti Bank vezetői oda mennek, vagy onnan jönnek, ez a „big four” uralja a magyar
gazdaságot, a magyar politikát. Nem beszélve arról, hogy közben elnyomja mind
könyvvizsgálatban, mind gazdasági tanácsadásban a hazai szektort.

A következő kérdésem: nem volt világos és nem derült ki az MFB-re vonatkozó
disputa kapcsán, hogy hogy is lesz itt magyar bankrendszer. Mert amit az MFB bevállal, az
nem a magyar bankrendszer, amit minden párt óhajtana, gondolom, önök is, hanem annak egy
pici része. Tehát ezzel kapcsolatban szeretnék valamit tudni.

Ez összefügg azzal a kérdésemmel, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a
Magyarországon jelenleg működő bankok fejezzék be a magyar cégek tönkretételét és
külföldnek való kiárusítását. Csalárd csődök sorozatát követik el, sajnálatos módon épp az a
bank is, amelynek a vezetője az ön társaságában mostanában gyakran felbukkan. A CIB tehát
több dunántúli baromfifeldolgozó vállalatot hozott nagyon nehéz helyzetbe, hogy finoman
fogalmazzak, aminek a végét csak sejtjük, hogy hol fog landolni az új tulajdonosi kör.
Emlékeztetnék ennek kapcsán rá, hogy olyan országban, mint az Egyesült Államok, nem
tekintik egy cég magánügyének, hogy csalárd csődöket csinál-e egy bank, hanem az FBI éjjel-
nappal kint van ezekben a magánbankokban és éjjel-nappal figyeli, hogy vajon nem
készülnek-e csalárd csődre.

Szeretném megkérdezni azt is, hogy van-e önnek tudomása arról, mint a gazdaságért
végül is felelős leendő miniszternek, hogy a görög válságnak milyen magyarországi esetleges
hatásai lehetnek. Konkretizálom a kérdést: a Lehman Brothers és a Goldman Sachs éppúgy a
Magyar Nemzeti Bank tanácsadója volt az elmúlt tíz évben a különböző kötvények és
befektetések vonatkozásában, mint ahogy a görög esetben. Vajon nem kell-e nekünk is attól
tartani, hogy kiderül valami egy-két éven belül, ami hát súlyos százmilliárdokat vagy
ezermilliárdokat jelenthet? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Józsa István alelnök úr, parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm
Matolcsy miniszterjelölt urat.

A közbevetésemmel, hogy tényleg tagja volt a Gazdasági bizottságnak, csak nem
eleget, arra akartam utalni, hogy a gazdasági bizottság mindig is a szakmai disputa fóruma
volt. Tehát itt önt én tudós-közgazdászként köszöntöm, szeretném köszönteni, és a nagy
politikai szólamok más fórumra tartoznak. Úgyhogy ilyen értelemben sajnálom, hogy a
miniszteri expozéjának, bemutatkozásának a háromnegyed része olyasmi volt, amit a
kampányban, sajtóban, egyéb helyeken már unásig lehetett olvasni. Úgyhogy bele sem
megyek ennek a vitájába. Inkább azokat a félmondatait szeretném erősíteni vagy firtatni, hogy
jobban ki tudja fejteni, ami az új gazdaságpolitika, a gazdasági fordulat lényegét, tartalmát
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érintené, mert azt hiszem, hogy ez a parlamenti fórum az, amelyik leginkább ezzel kell, hogy
foglalkozzon.

Volt egy félmondata, hogy az új gazdaságpolitika azon túl, hogy gyökeres fordulat,
adót csökkent, tőkét emel, olcsó hitelt nyújt. Egy kérdésem van, hogy minek a rovására.
Hogyan látja ezt az átmeneti folyamatot? Mert mint gazdasági filozófia, teljesen érthető az ön
világképe, elképzelése, hogy egy új egyensúlyi állapotban a deficit értelemszerűen csökkenni
fog, mert beindul egy nagyobb gazdasági növekedés és annak a hozadékából az állami
költségvetés deficitje is csökkenthető. Volt már ilyen miniszterelnöke a belső
fogyasztásélénkítést illetően - akit nem említett – a Magyar Köztársaságnak, 2002-ben
Medgyessy Péter miniszterelnök úr, amikor néhányan aggályosan vetettük fel ezt a
közalkalmazotti 50 százalékos béremelést, hogy azért azon túl, hogy ez az érintetteknek jó,
szociális értelemben jó, a belföldi fogyasztást élénkíti, hogy mi lesz ennek a fedezete. És ő is
kifejtett egy ilyen gondolatmenetet, hogy hát majd kinövekedjük. Szóval a növekedésbe vetett
optimizmus, hogy ebből mennyi bevétel jön, azért kellő alapokkal kell, hogy alátámasztott
legyen.

A beruházások élénkítésére milyen konkrét elképzelései lennének? Azt én nagyon
jónak tartom, hogy az uniós forrásoknak a nagyobbik része az a vállalkozások céljaira, tehát a
vállalkozásfejlesztésre, a termelő gazdaság fejlesztésére menjen és sokkal kevésbé a
presztízsberuházásokra. Megjegyzem, ezt már a Bajnai-kormány elkezdte, hogyha úgy a
sorok között elkezd olvasni, a változás irányát észre kell, hogy vegye, ha nem is kell, hogy itt
most elismerje.

Tehát adócsökkentés, mikor milyen lépésekben, beruházások milyen forrásból,
tőkeemelés milyen forrásból, olcsó hitel mi módon? És természetesen a nemzetgazdaság iránti
elkötelezettség jegyében nagy optimizmussal tekintünk a meghirdetett új gazdaságpolitika elé.
Köszönöm.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr, parancsolj!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést a késésért, egy
másik program miatt nem tudtam itt lenni és rögtön a legelején elmondani azt a
véleményünket vagy véleményemet, hogy a meghallgatás is, ez a mostani is, meg az összes
többi meghallgatás is törvénytelenül zajlik. Ugyanis az Alkotmány vonatkozó rendelkezése
úgy szól, hogy a miniszterekre a miniszterelnök tesz javaslatot. A jelenlegi miniszterelnököt
Bajnai Gordonnak hívják. Az Alkotmány nem szól arról, hogy kijelölt miniszterelnök vagy
bárki más tehetne javaslatot leendő miniszterekre.

Ezen túl a 2006/57. számú törvény a központi államigazgatási szervek jogállásáról és a
miniszterek, államtitkárok jogállásáról szóló törvény 34. paragrafus (2) bekezdése is úgy
rendelkezik, hogy a miniszterelnök által jelölt miniszterjelölteket az illetékes bizottságok a
kinevezés előtt meghallgatják. Tehát nem arról szól a történet, hogy a kijelölt
miniszterelnöknek lenne ilyen jogosítványa, és ez a folyamat bármennyire a Fidesz frakció
számára egy fontos és sürgős ügy, mégis azt kell mondani, hogy a vonatkozó jogszabályok
szerint ezek a meghallgatások most törvénytelenül zajlanak.

Emlékeztetnék arra, hogy az előző kormányok mindegyike betartotta ezt a vonatkozó
jogszabályt és a miniszterelnök, illetve a kormányprogram elfogadását követően a
miniszterelnök eskütétele után került sor a miniszterek megnevezésére, majd a miniszterek
eskütétele előtt nyilvánvalóan a bizottságok őket meghallgatták.

Tehát szeretném az elnök úr figyelmét felhívni erre a két jogszabályra és a
továbbiakban a meghallgatást eszerint….
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ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Mielőtt félrevezetné a bizottságot és a közvéleményt,
azelőtt szeretném leszögezni, hogy abszolút Házszabályszerű mind a mai ülés, mind az összes
többi. És azt javaslom, hogy vegye kézbe a Házszabályt, nyissa ki a 138. oldalon, jusson el a
negyedik bekezdésig és aztán olvassa el ott azt a részt, amelyikben egyébként a házbizottság
nem egy állásfoglalásával és az ügyrend kiegészítette a Házszabályt, ahol egy külön
paragrafus vonatkozik arra. Most szó szerint idézem önnek: „figyelemmel arra, hogy a
miniszterjelöltek meghallgatása megelőzi a kormány, illetve a kormányfő bemutatkozó
programbeszédét, ezért értelemszerűen a meghallgatás során a kérdés nem irányulhat
konkrétan a kormányprogram tartalmára”.

E bekezdés értelemszerűen a kormány megalakulása előtti miniszterjelöltek
meghallgatására vonatkozik, amiből értelemszerűen következik, hogy a miniszterelnök-jelölt
meghallgatása, illetve a bemutatkozó programbeszéde előtt is, sor kerülhet miniszteri
meghallgatásokra, amint az a jelen esetben is történik.

A Házszabályt alaposan el kellene olvasni, mielőtt esetleg ilyesmivel fárasztaná a
bizottság tagjait. Köszönöm szépen. De természetesen a konkrét kérdését minden további
nélkül felteheti.

Parancsoljon, öné a szó!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném kérni akkor elnök úr, hogy a házbizottság ezt a
kérdést vizsgálja meg. A Házszabály nem írhatja felül se az Alkotmányt, se az elfogadott
törvényeket.

ELNÖK: A házbizottság ülésére az MSZP frakció minden további nélkül bármely
javaslatot – legjobb tudomásom szerint – bevihet, ha osztja az ön elképzelését az MSZP
frakciója is, akkor ezt minden bizonnyal majd meg fogja tenni képviselő úr.

Én ezt követően szeretném folytatni a kérdések sorát.
Volner képviselő úr következik, parancsoljon!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Először is tisztelettel szeretném
köszönteni a miniszterjelölt urat. Egyben utalnék azért rá, hogy az államadósság lejtőjén az
első lépést a Fidesz és az MSZP együtt tette meg akkor, amikor a Fidesz megszavazta
ugyanúgy a száznapos programot, holott ez ellenzékből nem lett volna elvárható tőle ilyen
módon.

A 3,8 százalékos államháztartási hiány helyett, idén várhatóan 4,2-4,5 százalék körül
alakul a hiány, amiért meglehetősen sok kritikát kapott a Fidesz részéről az MSZP.
Megjegyzem, a Jobbik szerint joggal tették meg ezt a kritikus észrevételt. Jövőre azonban, az
ön nyilatkozataiból azt olvastuk ki, hogy öt és fél százalékos államháztartási hiánnyal tervez,
ami nyilvánvalóan az államadósság meglódulásának a veszélyét rejti magában. Szeretném
majd ezt az ellentmondást feloldani, különös tekintettel arra, hogy ön több nyilatkozatában is
fegyelmezett költségvetési politikáról és gazdálkodásról beszél.

A második kérdésem az volna, hogy a bürokrácia 2800 milliárdos, az ön által közöltek
szerint, a költsége ennek. Egyes Fideszhez közel álló gazdaságpolitikusok – Járai Zsigmondra
gondolok itt elsősorban – konkrét létszámleépítéseket fogalmaztak meg így az évek folyamán:
200 ezer főre tette Járai úr például a leépítendő közszférában dolgozó emberek számát.

Nyilván Matolcsy úrnak is vannak hasonló elképzelései legalább nagyságrendileg
erről. Ismert a 2007-ben az államreform keretén belül elkészült feladatkataszter, amely
hatszintű funkcionális csoportosítással felmérte a közfeladatok rendszerét. Ennek alapján már
látható az, hogy hol lehet esetleg felesleg benne, illetve hol szorul az államapparátus
átalakítása – erre vonatkozóan szeretnék adatközlést kérni. Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a kisebbségi oldalon nincs több kérdés,
akkor ennek megfelelően a többségi oldalt szeretném kérdezni, hogy ki az, aki kérdezni akar.

László Tamás képviselő úr, parancsoljon!

LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt Úr! A
mondandójában nagyon hangsúlyos szerepet kapott az, hogy paradigmaváltásra, egy teljesen
új politikai, gazdasági gondolkodásra van szükség. Én a 2 millió lakótelepen élők érdekében
kérdeznék. Érzékelhető itt is már az első hírekből, hogy valóban egy egészen rendkívüli
mértékű paradigmaváltásra készül a kormányzat, ezen belül a gazdasági kormányzat, amikor
az eddigi maximum 30 százalékos energia-megtakarítással szemben ennek a két- és
félszeresét tervezik. Itt a kérdésem az az, hogy milyen elvek mentén, tehát hogyan képzelik
ezt el, ez a program mikor indítható el, és mi lesz azokkal a felújításokkal, amelyek ilyen
alacsony energiahatékonysággal történtek.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Román István képviselő úr, parancsolj!

ROMÁN ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Két
kérdésem lenne. Az egyik az arról szól, hogy a munkahelyteremtést elsősorban mely
ágazatokban tudná, vagy szeretné a kormányzat az elkövetkezendő időszakokban elősegíteni.
A másik pedig az, hogy a gazdaságfejlesztés fog-e valamilyen területi elv alapján történni,
tekintettel arra, hogy az országnak vannak olyan térségei, ahol nagyon komoly foglalkoztatási
és gazdasági problémák vannak.

ELNÖK: Köszönöm. Kupcsok képviselő úr, parancsolj!

DR. KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt
Úr! Az új Széchenyi-terv pillérei felől érdeklődnék. Milyen alapelveken fog nyugodni az új
Széchenyi-terv, várható-e a Széchenyi hitelkártyának a folytatása, hiszen most már 200 ezer
körül van a sikeresen kibocsátott Széchenyi hitelkártyáknak a száma, és ez mindenképpen egy
sikertörténet. Építőiparosok, élelmiszeriparosok kifejezetten kértek, kérdezzem meg, hogy az
ő számukra mi várható az építőipar és az élelmiszeripar területén.

És még egy rövid kérdésem lenne, hogy a devizahitelesekkel mi lehet, mi történhet.
Köszönöm.

ELNÖK: Bagdy Gábor képviselő úr, parancsolj!

DR. BAGDY GÁBOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterjelölt Úr!
Köszönettel vettem és nagy örömmel az új gazdaságfilozófiára vonatkozó elképzeléseket,
örömmel hallottam a kitörési pontok néhány elemének szétszórását is. Ugyanakkor meg kell,
hogy kérdezzem, mi a véleménye arról, hogy ezeknek a kitörési pontoknak a gyakorlati
megvalósítását mennyire befolyásolja a magyar gazdaság jelenlegi helyzete, illetőleg a
költségvetés jelenlegi helyzete, az ütemezés szempontjából ennek milyen következményei
lehetnek. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még esetleg más kérdés?
Manninger képviselő úr, parancsolj!

MANNINGER JENŐ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Miniszterjelölt Úr! A Széchenyi-
tervben és az ön nyilatkozatában is jelentős szerepet kapott a turizmus - kérdezném, van-e
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valamilyen új változtatás. Az előző kormány eléggé elhanyagolta ezt a területet és nehéz
körülmények közé került ez a sok munkahelyet foglalkoztató ágazat is – terveznek-e valamit a
turizmus, egészségturizmus területén, ami lökést adhatna a fejlődésnek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a kérdések végére értünk.
Miniszterjelölt úrnak szeretném megadni a szót, hogy válaszoljon az elhangzottakra.
Parancsolj!

Dr. Matolcsy György miniszterjelölt válaszadása

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a kérdéseket. Ha megengedik, akkor sorba mennék és
kérdésenként próbálok válaszolni valamennyire, tudásom és szakmai meggyőződésem szerint.

Hegedűs Tamás képviselő úr megkérdezte, hogy milyen eszközei lesznek a
nemzetgazdasági minisztériumnak, túl azon, hogy a költségvetés felelőssége és forrása itt van.
Azt gondolom, hogy jövőképet kell adnunk, tehát egy 2030-ig kiterjedő jövőképet, egy olyan
mágnest, ami magunkat minél gyorsabban közelebb visz a jövőhöz. Ebből következik egy
stratégia, egy gazdaságpolitikai stratégia, amelynek két része van: egy gazdasági és egy
pénzügypolitika - ez mind a nemzetgazdasági minisztérium feladata.

A pénzügypolitikán belül természetesen az adórendszer, a nagy államháztartási
rendszerek kezelése, a monetáris politika kormány részéről történő befolyásolása és nagyon
sok minden más tartozik ide és persze a szabályozás, minden, ami szabályozás.

Azt gondolom, hogy a szabályozás értékelődik fel a világban általában, az unióban, az
eurózónában, minden, ami okos és szükséges állami szabályozás, hogy a korábbi dogma,
miszerint a piac önszabályozó, az most már végleg a múlté legyen. Nem kívánok fiskális,
tehát költségvetési expanzió mellett semmilyen módon lándzsát törni, mert nincs rá lehetőség.
Életveszélyes lenne Magyarország esetében egy fiskális, tehát költségvetés-expanzió.
Ugyanakkor a szabályozással, az uniós források átcsoportosításával, a bürokrácia leépítésével
egy hároméves adócsökkentési program idén történő elindításával és egy monetáris élénkítési
eszközzel élni kell. Azt gondolom, ez mindenütt folyik a világban. Tehát nincs költségvetési
expanzióra lehetőség, de van egy sor más eszköz a kezünkben, és ezekkel élni kell.

Árfolyamcélom nincs, és a minisztériumnak sem lesz. Az árfolyam egy eredmény, egy
gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai következmény, eredmény. A stabilitásban vagyunk
érdekeltek. Nem ilyen vagy olyan árfolyamban, hanem stabil árfolyamban, ahogy az egész
gazdaságpolitikát egy átlátható, kiszámítható, hiteles, stabil jelleggel kell kiépítenünk a
következő években. A foglalkoztatáspolitika, ahogy ezt képviselő úr észrevette, természetesen
a nemzetgazdasági minisztériumban épül föl azért, mert az a gazdaságpolitikai fordulat,
amiről beszélünk, tehát, ami a foglalkoztatás bővülése, növekedés beindítása, beruházások
élénkítése, ez a gazdaságpolitika a foglalkoztatáspolitikára épít, és ennek az eredménye az,
amit a pénzügypolitika kap.

Scheiring Gábor képviselő úrral mélyen egyetértek, de hogy aztán hol merült fel
először egy gondolat, azt nehéz megmondani. Az energiahatékonyság kulcsterület lesz, a
földgázimporttól való függésben a világban vezetünk. Ebben nem kellene vezetni, úgyhogy
ezt meg kellene fordítani. Van pénzügyi sebezhetőségünk, a magas államadósság miatt és más
okokból, és van reálgazdasági sebezhetőségünk. Ez az energiahatékonyság felértékelődését
jelenti.

Egyetértek az átláthatósággal, itt személyes miniszteri felelősséget vállalt miniszteri
kollégám, az én esetemben is ez a helyzet, az APEH és a Vám- és Pénzügyőrség tervezett
összevonása egy ütőképes, hatékony pénzügyi ellenőrző szervezet felépítését jelenti.

Ezért kerül erre sor. Az adóterhelés esetében valóban az egyharmados adóterhelés-
csökkentés négy év alatt 1500-2000 milliárd forintnyi adóteher levételét jelenti a magyar
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gazdaságról, persze úgy, hogy közben a növekedés felmegy. Tehát az az egész fordulatnak a
célja, hogy az adóteher csökkentése beindítsa újból a növekedést. Nem gondolom, hogy az
egészségügyből el kellene venni, hogy az oktatásból el kellene venni, azt azonban gondolom,
hogy az adósságszolgálatból el kellene venni. Tehát alacsonyabb jegybanki kamatszint mellett
kisebbnek kell lennie, és meggyőződésem, hogy lesz is a magyar államadósság utáni
kamatfizetési kötelezettség. Tehát, ha az ember megnézi, nyilván mindenki ismeri ezeket az
adatokat, a térségbeli államháztartási kiadási szerkezetet, akkor kirívóan magas a magyar
államháztartás kiadási oldalán az államadóssággal kapcsolatos kamatfizetési teher. Na, ezt, ezt
kell nekünk csökkenteni.

A lakáspiacról is kérdezett a képviselő úr. Azért jegyezzük itt meg, hogy a Széchenyi-
terv keretében elindult otthonteremtési támogatás kitűnően működött egészen addig, amíg
2003 júniusában nem tolták el az árfolyamot. Szó szerint eltolták, annak minden magyar
nyelvi értelmezése szerint. Akkor ment fel 12,5 százalékra a jegybanki alapkamat, és onnan
nagyon nehezen jött le. Mi 6 százalék feletti kamattámogatást adtunk, az otthonteremtési
program nem kerülhetett volna 1600 millió forintba. 5-600 milliárd forintba kellett volna
kerülnie. 2004 után az állam már nem fizetett volna kamattámogatást. Ha nincs a 2002-es
politikai fordulat, majd gazdaságpolitikai fordulat, hibás gazdaságpolitikai fordulat, kudarcos
gazdaságpolitikai fordulat, és nem térünk le az euróhoz vezető ösvényről. Ezért került aztán
annyiba, 1600 milliárd forintba az ÁSZ felmérése szerint az otthonteremtési program.
Miközben még a devizahitel is elszaladt. Ez gazdaságpolitikailag egy nagyon súlyos dolog
volt.

Ma GDP-arányosan 0,7 százalék a lakástámogatási szint a magyar költségvetésben.
Az Európai Unióban 1,5 százalék az átlag. Nem hiszem, hogy a lakástámogatást kell növelni,
de a lakásépítést mindenfajta okos eszközzel igen. Tehát nem állami kiadási szintet kell
növelni, hanem egy sor olyan eszközzel kell élni, amellyel például Csehország él,
Németország él, Ausztria él a lakásépítkezés segítésére, és különösen az energiahatékony,
energiatakarékos lakásfelújítások és általában az épületfelújítások segítésére. Na, az az az
okos eszköz, amivel nem költségvetési plusz kiadás van, hanem költségvetési megtakarítás.

Pősze Lajos képviselő úr a „big four”-t említette. Én „big one”-ról beszélek, tehát egy
erős, hatékonyan működő magyar államról. Ma ez a megoldás, 1990-ben is ez lett volna a
megoldás, 1998-ban is ez volt a megoldás, éltünk is vele. Nem véletlen, hogy 1998 és 2002
között valóban gazdaságtörténeti mértékkel mérhető sikert ért el Magyarország. Az államot, a
jól működő államot felértékeltük. Ma a világ erre fordított. Ki hitte volna? 1990-ben senki
nem hitt nekünk, 1998-ban sokan kinevettek minket. Tehát „big one”, de nem a loser. Ne
hallgasson, de hallgasson ránk, és tegyen gyorsan jót. Ez a magyar állam célja, jövőképe.

A Magyar Fejlesztési Bank mellett természetesen célunk, hogy az Orbán Viktor
miniszterelnök úr által sokszor elmondott új pénzintézeti szerkezetet felépítsük, amelyben a
magyar tulajdonú pénzintézetek 50 százalék feletti részesedéssel bírnak. Ezt például a
zöldbank alapításával is segítjük és majd más eszközökkel is segítjük. Azt gondolom, ez jó
dolog. A pénznek van szaga. A tulajdonnak van szaga. Minden liberális és neoliberális
elmélettel szemben igenis a válság megmutatta, ha valaki eddig nem hitte volna, hogy a
tulajdonnak és a profitnak, a pénznek van szaga. Valahogy odamegy, aki a tulajdonos.
Nekünk tehát magyar tőkére és magyar pénzintézeti csoportokra van szükségünk.

A magyarországi pénzintézeti szektorral kapcsolatosan van egy rossz helyzet, amit
meg kell oldanunk. Jelen pillanatban a magyar pénzintézeti kör 4500 milliárd forintnyi
kéthetes letétet tart a Magyar Nemzeti Banknál jegybanki alapkamat alatt egy százalékkal. Ez
a pénz a hűtőpénz, ez dermeszti a gazdaságot. Nincs benne a gazdaságban, nincs benne a
reálgazdaságban, nincs bent az építőiparban, nincs a kisvállalkozóknál, nem kapnak hitelt.
Nincs pénz a gazdaságban. Pedig van, csak a Magyar Nemzeti Banknál van kéthetes letétben.
Ez az összeg egyetlen hónap alatt, áprilisban 570 milliárd forinttal nőtt. Tehát mindent meg
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kell tennünk, hogy ösztönözzük, hiszen ezek a rendelkezésünkre álló eszközök, szabályozó és
ösztönző eszközök, ösztönözzük a pénzintézeti rendszert, hogy a Magyar Nemzeti Bankban
tartott letét helyett a vállalkozói, üzleti szektorba vigye a pénzt.

A görög válságnak természetesen van tanulsága, annak ellenére, hogy a magyar
államadósság 76 millió euró, a görög pedig 230 milliárd euró.

Tehát a különbség nagyon nagy, nem vagyunk Görögország, azt néha a napsütés miatt
talán sajnáljuk, de az államadósság miatt ne sajnáljuk, tehát nem vagyunk Görögország, nem
is vagyunk azon az úton, nem is kívánunk arra az útra lépni. A görög helyzetnek azonban van
hatása és tanulsága is, hiszen a 750 milliárd eurós mentőcsomag önmagában egy óriási teher
az eurózónán és kihat mindenre, ami a magyar pénzügyi mozgástért jelenti.

Józsa István képviselő úr, ha csak finoman is, de megfedett, hogy a bevezetőm
háromnegyed részében negatív dolgokat mondtam; köszönöm, igaza van, négyötöd részben
kellett volna megtennem. (dr. Józsa István: A színvonal.) A színvonal. Nézze képviselő úr, a
tényekről beszéltem kizárólag, ezek mind tények. Az, hogy 17 éves beruházási mélypont van
tény; az, hogy a múlt évben 6,3 százalékkal csökkent a GDP és 11,4-el a GDP belső
felhasználása tény; minden egyes szám, amit mondtam tény. (dr. Józsa István: Ezek ismertek.)
Annak örülök.

ELNÖK: Alelnök úr! Ahogy önnek is megvolt a lehetősége a hozzászólásra, most a
miniszterjelölt úr reagál, arra kérem, hogy ne zavarja közbeszólásokkal a bizottsági ülést, nem
illendő, tisztelt alelnök úr.

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Hogy feloldjam a
kibontakozó vitát, megemlítem önnek képviselő úr, hiszen együtt ültünk a gazdasági
bizottságban, ami valóban egy jelentős részben – ahogy ezt engedi a politika - szakmai módon
működő bizottság volt; kivétel nélkül minden általam elmondott tény, összefüggés hangot
kapott, a gazdasági csúcson is hangot kapott. Nem tehetek róla, hogy a kormány nem fogadta
meg sem az 500 milliárd forintos energiahatékonysági programra tett Fidesz javaslatot, sem a
többit, úgyhogy azt gondolom, hogy a tények sajnos valóban makacs dolgok. (dr. Józsa
István: Miből?)

Miből? Kérdezi a képviselő úr, nagyon helyesen. Azt gondolom, hogy miből lesz
növekedés, miből lesz foglalkoztatás – ugye ezt kérdezi képviselő úr - komolyan gondolom,
hogy mindazokból, amikről eddig szó volt. Egyedül egy tényezőből már nem lesz növekedés,
el van rontva, de a bürokrácia leépítéséből, az adócsökkentésből, az európai uniós
forrásokból, a magasabb arányú tőkejuttatásból, az olcsó és bővebben folyó hitelekből, a
jogszabályozásból lesz Magyarországon plusz munkahely, meg növekedés. Külső forrásra
nem számíthatunk, sőt szakítani kell azzal az illúzióval is, ami korábban jellemezte a magyar
gazdaságpolitikát, hogy elsősorban külső forrásra kell építeni a magyar gazdaság
növekedését.

Több alkalommal járhattam most az Európai Unió különböző befektetői csoportjainál,
a végkicsengés az volt, hogy magatokra számíthattok, belföldi forrásokra számíthattok, nem
áll a külföldi tőkebefektetés. Mindent meg is fogunk tenni, hogy jó beruházásokat vonzzunk,
amelyek munkahelyet teremtenek és új technológiát és piacot hoznak, de új helyzet van,
mindenhol új helyzet van, úgyhogy a belföldi források, a belföldi piac és a belföldi szereplők
felértékelődnek.

Kovács Tibor úrral kapcsolatban nem kívánok erre a felvetésre mondani semmit.
Viszont Volner János úr felvetésére, hogy a Fidesz felelős az államadósság elmúlt 8

évben történő felhalmozódásáért, ezen egy kicsit csodálkozom, legalábbis meg vagyok lepve,
hiszen emlékezzünk rá, hogy a ’98-2002 közötti időszakban - az első Orbán-kormány idején -
a GDP arányos államadósság 57 százalékról 53 százalék közelébe süllyedt, példátlan
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történelmi siker volt. Tartottuk magunkat a rendszerváltás politikai konszenzusához, amely
szerint államadósság eleresztésből nem finanszírozunk növekedést, na, ez borult föl 2002
közepétől, egy 20 éves politikai konszenzus; akkor még nem volt 20 éves, de a rendszerváltás
politikai konszenzusa borult föl és hogy mi lett belőle, azt mindannyian tudjuk. Tehát az első

Orbán-kormány nemhogy nem felelős a 2002 utáni államadósság elfutásáért, hanem mindent
megtett sikeresen, hogy a korábbi államadóssági szintet csökkentse.

Az, hogy fegyelmezett költségvetés kell, mélyen egyetértek vele, az lesz, fegyelmezett
költségvetés lesz. Fegyelmezett, szigorú, takarékos költségvetés lesz. Az állam magán kezdte,
még meg sem alakult a kormány, már magán kezdte a megtakarítást 8 minisztériummal – azt
gondolom, hogy tovább kell folytatni. Kisebb parlament, kisebb önkormányzatok, kisebb
állam, de jobban működő. Azt, hogy milyen a mozgásterünk, azt pedig a Varga Mihály által
vezetett munkacsoport gyorsjelentéséből, azt gondolom, majd kiolvashatjuk.

A bürokrácia leépítése – ahogy ezt a képviselő úr mondja – mindenképpen érinti majd
második, harmadik lépésben az állami közszféra létszámát. Azt gondolom, hogy ez egy 10
éves program, helytelen volt földuzzasztani. Ennek van egy természetes fogyása, van egy
olyan eszköz, hogy nem pótoljuk. Azt gondolom, hogy a nyolcezer állami feladatból legalább
a harmadának a törlése részben az üzleti szektorból is vesz le adminisztratív létszámot, de a
közszférából is.

László Tamás képviselő úr által felvetett lakótelepi energiahatékony energiatakarékos
felújításokat kulcskérdésnek tartom. Egész egyszerűen, mondhatnám, hogy erkölcsi
szempontból is, mondhatnám, hogy nemzetpolitikai szempontból is, társadalmilag, de
közgazdászként is, hát honnan lesz vásárlóerő a belföldi piacon, a vásárlók pénze lehet a
belföldi piacon. Ha kiadunk ennyi pénzt – akár lakótelepen, akár máshol – energia és más
számlákra, akkor ezt nem tudjuk kiadni a magyar termékekre, úgyhogy létkérdés, hogy az
uniós források jelentős részét hatékonyan működő, akár négy év alatt nyolcszázezer,
egymillió épület, ezen belül otthon felújítására költsék, ezt megtehetjük, ezt meg kellett volna
már tennünk, ez elemi érdekünk, erre felhasználhatjuk a forrást. Tárgyalva az Európai Unió
vezetőivel, teljesen világos, hogy mindenfajta ilyen átcsoportosítást engedélyeznek, ahogy
egyébként az üzleti szektor felé történő pénz átcsoportosítását is.

Román István képviselő úr azt kérdezi, hogy hol tudjuk azonnal és érezhető módon
emelni a foglalkoztatást. Itt szintén tényekről kell beszélni. A tények azt mutatják, hogy
Magyarországon a diplomások körében 72 százalékos a foglalkoztatási ráta, a képzettséggel
rendelkezők körében 63 százalék. A 8 általánost el nem végzettek, vagy képzettséggel -
mondjuk: szakmunkás, vagy egyéb képzettséggel - nem rendelkezők körében 19 százalékos a
foglalkoztatás. 830 ezer olyan munkával bejelentett, adózó munkával rendelkező
munkavállalónk van, akinek nincs munkája, tehát három plusz egy területen látok
személyesen lehetőséget a nem képzett munkaerő számára új munkahelyek teremtésére: ez a
mezőgazdaság, az építőipar, a belföldi turizmus és a családok körében a kisegítő
szolgáltatások, a családi kisegítő munka. Ezek azok a területek, amelyek persze képzettet is,
de képzetlen munkaerőt alapvetően képesek felszívni, és mind a három plusz egy, négy
területen azt gondolom, hogy érdemes lépnünk.

Természetesen van a gazdaságstratégiának és a gazdaságfejlesztésnek területi célja,
természetesen van. Területi célja több értelemben is van. A lemaradt területek felemelése,
gazdaságfejlesztési programokkal történő beindítása az alapvető cél. Ugyanilyen alapvető cél
az ország nagy régiói közötti szakadási pontok megszüntetése. Gondoljuk el, hogy a 7 régió
közül 6 az uniós listán, a legutolsó helyeken van, ezt nem lehet hagyni.

Van egy harmadik területi elvünk, a Kárpát-medencei egységes gazdasági tér
újjászervezése. Ez a három területi elv, vagy három iránytű mindenképpen szabályozza majd
a fejlesztési programokat.
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Kupcsok képviselő úr a Széchenyi-terv alapelveit kérdezi. A Széchenyi-terv alapelvei
változatlanok: munka, munkahely, növekedés, felzárkózás, a magyar adottságoknak
megfelelő gazdaságfejlesztés.

Természetesen ennek keretében a pénzügyi forrásokat is bővíteni fogjuk, ezért például
a Széchenyi-kártya esetében személyesen azt gondolom, hogy egy jó gondolat, hogy a
beruházásokra is terjesszük ki a Széchenyi-kártya működését. Jól működik a forgóeszköz-
finanszírozásnál miért ne lehetne egy eszközünk a beruházásoknál. Az építőipar és
élelmiszeripar, általában a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén a gazdasági közeg
változása kisebb bürokrácia, kisebb adószint és az uniós források átcsoportosítása jelenthet
megoldást.

És persze a devizahitelt is kérdezi a képviselő úr. Azt gondolom, hogy itt mindent
elmondtam, amit el tudtam mondani az elmúlt hetekben. A magyar államnak erkölcsi és
társadalmi és közgazdasági kötelessége, hogy részt vegyen a devizahitel-probléma
megoldásában. Ennek a súlya másfélmillió ember, 900 ezer család és ennek a nagyságrendje,
azt gondolom, az állam részvétele nélkül nem kezelhető.

Bagdy Gábor képviselő úr kérdésében bizony ott bujkál az a helyzet, amit örökölünk,
azok a tények. Én azt tudom mondani, hogy mindent meg kell tennünk, hogy az általam
nagyon tisztelt Demján Sándornak és Csaba Lászlónak ne legyen igaza. Demján úr azt
mondta, hogy tíz évig semmi nincs. Amit öröklünk nyolc év után, az Magyarországot tíz évig
egy parkolópályára helyezi. És az általam nagyon tisztelt és nagyon sok szempontból
közgazdasági forrásként tekintett Csaba László pedig azt mondja, hogyha négy év alatt 2005-
ig vissza tudunk menni, az már egy óriási siker lesz. Remélem, a második Orbán-kormány
működése ezt a most reális, de nem elfogadható jövőképet megcáfolja majd.

Mozgásterünk van, szűk, de a tágításával tágulhat, minden héten, minden hónapban
tágítani fogjuk.

Manninger képviselő úr a turizmus és ezen belül az egészségturizmus, gyógyturizmus
területéről kérdez. Az új gazdasági stratégiánkban ez ugyanúgy, ahogy volt a korábbiban,
fontos, kulcsszerepet visz, sőt bővebb, tágabb keretben felértékelődik. Az elmúlt egy évben
olyan elemzések születtek, amelyek azt mondják, hogy a következő húsz év magyar gazdasági
sikere jelentős mértékben egy olyan gazdasági stratégiára épülhet, amely az egészségipart
helyezi a középpontba. Egy tágabb értelemben vett egészségipart. Ebben benne van az
egészségturizmus, gyógyturizmus, fürdők, minden, amiről szoktunk gondolkodni. De sok
minden más is van: gyógyszeripar, orvosi műszeripar, egészséges magyar élelmiszer, a
gasztronómia, benne van a négy nagy orvosegyetem. Tehát a tágabb értelemben vett
egészségipar Magyarország igazi gazdasági stratégiai kitörési pontja, ezért sok-sok kistestvére
lesz majd az egészségturizmusnak, és az egészségipar mint kitörési pont remények szerint
vezeti majd a magyar gazdaság növekedését a következő években. Köszönöm szépen a
kérdéseket.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Akkor most újabb döntés következik.
Még egyszer beidézném a Házszabály vonatkozó formuláját, hogy a jelölt miniszterré történő
kinevezésének támogatásáról a bizottság nyílt szavazással határoz. Ennek megfelelően
szeretném feltenni a kérdést, hogy ki az, aki támogatja Matolcsy György úr miniszterré
történő kinevezését. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Tizennyolc.
Ki az, aki nem? (Szavazás.) Három. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Öt. Tehát akkor a bizottság
tizennyolc igennel, három nemmel és öt tartózkodással a bizottság támogatta Matolcsy
György úr miniszterré történő kinevezését. Gratulálok miniszter úr, és az önre váró nehéz
feladathoz kitartást és alapos munkát kívánok.
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DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszterjelölt: Elnök Úr! Köszönöm
szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak.

ELNÖK: Miniszterjelölt úr, ha megengedi, most nem kísérem ki, mert el kell
végeznünk a módosító javaslat vitáját. Arra kérem a bizottság tagjait, hogy maradjanak a
helyükön, mert folytatni fogjuk a munkát. (Dr. Matolcsy György miniszterjelölt távozik az
ülésteremből.)

A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/24. szám) (Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők
önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Elsőként a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtéséről szóló
törvényjavaslat módosító javaslatait vitatjuk meg. Én itt javaslatot szeretnék tenni az
összevont tárgyalásra, amennyiben ez lehetséges, hiszen amúgy is összefüggenek és a
parlamenti menetrend is így néz ki. Az ajánlásokat a bizottság tagjai kézhez kapták. Egy
valamit szeretnék kérdezni majd. Az előterjesztőként a Wintermantel Zsolt képviselő úr által
beadott indítványok egyik első pontja, az ajánlásban szereplő, tehát az önkormányzati törvény
módosításában szereplő ajánlás első két pontjánál általa módosítani kívánt résznél szeretnék
beadni két összefüggő módosítási javaslatot. Az egyiket a T/24-eshez, a másikat
nyilvánvalóan a T/27-eshez. Ezek kiosztásra kerültek. Ez ugyanazt a problémát kezeli, amit
Wintermantel Zsolt képviselő úr is észrevett, de erre majd kitérnék a tárgyalás során
tekintettel arra, hogy én most itt előterjesztői minőségemben foglalok helyet. Ezért, ha
megengedik, átadnám az ülés vezetését az alelnök úrnak. Kristóf, parancsolj!

(Az elnöklést Szatmáry Kristóf (Fidesz) alelnök veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megpróbáljuk az egyórás időpontig az előttünk lévő 3.,
4., 5. napirendi pontban jelzett módosító indítványokat megtárgyalni. Kezdenénk akkor a
napirend szerint a T/24-es törvényjavaslattal, amelyhez – bízom benne, hogy –
képviselőtársaim kezében van az ajánlati sor, ezen mennénk végig szavazással. Én azt
kérném, hogyha bármelyikhez kérnek indoklást, akkor jelezzék, ha nem, akkor a korábbi
metódus szerint folyamatosan szavaznánk.

A T/24-es 1. ajánlási pontnál Wintermantel Zsolt képviselő indítványáról – ha jól
értem, akkor – nyilatkozik, hogy visszavonta. Erről nem szavazunk.

A 2-est ugyanúgy visszavonta képviselő úr, tehát erről sem szavazunk.
A 3-as ajánlásról, ami Jávor Benedek nevéhez fűződik, kérném az előterjesztőt, hogy

nyilatkozzon.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Azt gondolom, hogy nem szerencsés túlmutató
szabályozást elfogadni, ez egyébként is törvényi problémákat vet fel. Amennyiben lehetőség
van a módosításra, ezt később megteheti a parlament, tehát nem támogatom.

ELNÖK: Tehát, ha jól értem, az előterjesztő nem támogatja. Kérdezném a bizottságot,
hogy ki az, aki támogatja. Ilyet nem látok, így egyharmadot sem kapott a javaslat. A 4-es
pont, ugyancsak Wintermantel Zsolt előterjesztése. Ez összefügg az 1-es, 2-essel,
(Wintermantel Zsolt bólint.) tehát ezt is visszavonja a képviselő úr, tehát erről sem szavazunk.

Az 5. pont György István előterjesztése.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Fontos, kimaradt a törvényből. Támogatom.
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ELNÖK: Előterjesztő támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja.
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többséggel támogatta a bizottság.

A 6-os ugyancsak Wintermantel Zsolt képviselőtársam.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Ez más témakörbe tartozik. Ugyan problémákat felvet, én
összességében még támogatnám, később még jogi egyeztetést a szavazás előtt igényel.

ELNÖK: Aki a bizottságban támogatja a módosító indítványt, az kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség.

Akkor most következne – ha jól értem – a 24-eshez benyújtandó bizottsági módosító
indítvány, aminél kérem az előterjesztőt, hogy röviden ismertette.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Kiosztásra került és egyben itt elmondanám, mert a T/27-
eshez is egy ugyanilyet fogunk elfogadni. Ez egy problémát kezel, egy elírás történt a
törvényben, ezt őszintén bevallom képviselőtársaimnak. Nyilvánvaló, hogy a közforgalom
által elzárt magánutakra nem célszerű kiterjeszteni a parkolást, el nem zárt magánutakra
szerettük volna kiterjeszteni, de aztán itt valami gépelési hiba folytán ez következetesen
végigment, ezért úgy éreztem, hogy az a legegyszerűbb, hogyha bizottsági módosító indítvány
kezeli ezt mind az önkormányzati törvényben, mind a közúti törvényben, és erről szól
gyakorlatilag  mind a két bizottsági módosító javaslat. Köszönöm szépen. Ha jól értelmezem,
kérdés nincs. Aki a bizottsági módosítót támogatja, annak igen szavazatát kérném. (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Egyhangúan kiküszöböltük ezt a hibát.

 A közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslat (T/27. szám)  (Rogán Antal és Kósa Lajos (Fidesz) képviselők
önálló indítványa)  (Módosító javaslat megvitatása)  (Első helyen kijelölt
bizottságként)

Akkor áttérhetünk a 27-esre. Ott kezdenénk az 1-essel. Kérem nyilatkozni az
előterjesztőt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Itt a Ház apparátusa követett el egy hibát a benyújtott
törvényjavaslathoz képest, egyébként egy ismétlés alakult ki, azt helyesen kiküszöbölik a
képviselő urak, támogatom.

ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy aki támogatja a módosító indítványt, az igen
szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható többség.

A 2. módosító Jávor Benedek képviselő úrtól.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): A nagyobb nyilvánosság felé tett lépés, a magam részéről
támogatom.

ELNÖK: Kérdezném a bizottságot. Aki a 2. ajánláspont szerinti módosítót támogatja,
az igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség.

A 3. módosítót?

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Ez is egy olyan javaslat, ami egyébként egy apró
problémát kezel, de fontos problémát, hogy mi van akkor, ha a jármű üzembentartója és
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használója a parkolási vétség elkövetésekor nem ugyanaz a személy. Azt gondolom, hogy ezt
lehet így szabályozni, ahogy megteszi Jávor Benedek képviselő úr, támogatom.

ELNÖK: Ez a konstruktivitás már-már, nem mondok semmit.
Tehát, aki támogatja a módosító indítványt, kérem az igen szavazatát! (Szavazás.)

Köszönöm szépen, látható többség.
A 4. számú módosító.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Itt megszűnik a konstruktivitás. Azt gondolom, hogy ez a
módosítás nem helyénvaló. Ahogy említettem, ezt a célt lehetne definiálni a törvény
preambulumában, de ilyen módosító nem érkezett. Itt nem helyes, mert nem biztos, hogy
minden egyes vidéki település például ugyanezekre a célokra szeretné fordítani a parkolási
bevételét. A parlamenti általános vitában is elmondtam, hogy én ismerek olyan kisvárost, ahol
konszenzus volt abban a tekintetben, hogy azért kezdtek el parkolási bevételt szedni, hogy a
helyi gimnáziumot meg tudják menteni, nem lenne helyes megkötni a kezüket a törvénynek
egy ilyen szigorításával. Azt gondolom, hogy ezt mindenhol a helyi nyilvánosságban kell
elérni, hogy mondják ki a helyi képviselő-testületek, hogy mire használják – ennek
megfelelően ezt nem támogatnám.

ELNÖK: Kérdezném a bizottságot, hogy aki a 4. módosítót támogatja (Dr. Józsa
István közbeszólása.)

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Ez vitatható volt ebből a szempontból. Ha már törvénybe
foglaljuk, akkor az egy elég nagy erővel bír, ezért továbbra is fenntartom a nem támogatást.

ELNÖK: Ha nincs más kérdés, a 4-es módosítóhoz, akkor kérdezem, hogy aki a
bizottság részéről támogatja, az igen szavazatával jelezze! (Szavazás.) Egy pillanat figyelmet
kérnék, mert az előterjesztő nem figyelt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Elnézést kérek, a szavazást megismételném, mert az előterjesztő nem figyelt.
Tehát, aki a 4-es módosító indítványt támogatja, Jávor Benedek képviselő úr indítványát –
egy kis figyelmet kérnék, nem fejeztem be a szavazás eredményének a megállapítását, ami
jelen pillanatban az elnök dolga, mármint a napirendi pontot vezetőnek - kérdezném még
egyszer, hogy aki az igen szavazatával támogatja, jelezze! (Szavazás.) 5. Egyharmad sincs,
tehát ez nem kerül tárgyalásra tovább.

Az 5. Horváth Csaba és Józsa képviselő urak indítványa.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Külön kitértem rá az általános vitában, hogy nem tartom
szerencsésnek ennek a beiktatását, mert egy olyan joghoz vezetne abban az értelemben, hogy
egyszer bevezetjük a parkolási díjat, aztán eltörlésre kerül, aztán ismét bevezetődik; elég
hosszú időt szenteltem ennek az általános vitában, továbbra is fenntartom. Akkor úgy láttam,
hogy egyébként még Horváth Csaba képviselő úr is – legalábbis a hozzászólása szerint –
elfogadta az érveimet, ennek megfelelően nem támogatnám.

ELNÖK: Ha nincs hozzá kérdés, akkor kérdezem a bizottságot, aki támogatja a
javaslatot, annak igen szavazatát kérném! (Szavazás.) 3 igen szavazattal, egyharmadot sem
kapott.

A 6. pont György István és Wintermantel Zsolt képviselő urak javaslata.
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ROGÁN ANTAL (Fidesz): Támogatjuk.

ELNÖK: Ha nincs kérdés hozzá, akkor a 6. ajánlási pontot támogatja, annak kérném
az igen szavazatát. (Szavazás.) Köszönöm szépen, a látható többség.

A 7. pont Horváth Csaba és Józsa István képviselő urak javaslata.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Ez több más ponton is visszaköszön, hogy itt most mi
számít egyébként a pótdíjfizetés időszak elindulásának, kell-e egy külön értesítés és csak
utána indul, vagy sem.

Felhívnám a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag minden európai ország
joggyakorlatában az az ominózus kihelyezett cetli számít ebből a szempontból az első
értesítésnek, de ez nem jelenti azt, hogy mielőtt bármilyen jogi eljárást indítanak, azelőtt nem
kell egyébként egy felszólítást megtenni, ezt a mostani törvény is így fogalmazza meg.

Tehát bármilyen jogi eljárás elindítása előtt természetesen a kötelezettet értesíteni kell
írásban, de ez egy plusz olyan kötelezettséget ró, ami azt gondolom, hogy nem túlságosan jó
dolog, azt gondolom, hogy azoknak a számát csökkentenénk. Jelezném, hogy a statisztikák
szerint gyakorlatilag 45 százaléka azoknak, akik elkövetik a parkolási vétséget, befizeti az
első egy hétben egyébként a díjat; ennek megfelelően azt gondolom, látszik, hogy itt van egy
erős jogkövető gyakorlat és néhány bírósági ítéletre is felhívnám a figyelmet. A bírósági
ítéletek egybehangzóak voltak abból a szempontból, hogy egyébként nem az számít a vétség
elkövetésének, hogy az illető megkapja az értesítést, vagy sem, hanem az, hogy elmulasztotta
befizetni a parkolási díjat, és onnantól kezdve indul minden. Ennek megfelelően a törvényben
is javasolnám, hogy a bírósági gyakorlathoz igazodjunk, így ezt nem támogatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy akkor aki – az előterjesztő nem
támogatja – a 7. pontot támogatja, annak kérném az igen szavazatát! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. 3 igen, egyharmadot sem kapott.

A 8. módosító indítvány: Horváth Csaba és Józsa képviselő urak részéről.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Erre is kitértem az általános vita során. Ez ma az
adatvédelmi törvényekkel nincsen összhangban tekintettel arra, hogy az, aki nyilvántartja a
mobil telefonszámokat a mobilparkolásnál az nem ugyanaz, mint aki a parkolási ellenőrzést
végzi, ennek megfelelően nem lehet a parkolás ellenőrzést végzőnek kiadni az illető mobil
telefonszámát, tehát ez nem működőképes.

ELNÖK: Elnézést, ha kérdés van, akkor megadom a szót.
Parancsoljon Józsa képviselő úr!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): A probléma azért létezik, vagy akkor az adatvédelmi
törvényt kellene módosítani, mert ha van egy korszerű rendszer, akkor az a pótdíjfizetésnek a
könnyítését is, vagy kezelhetőbbé tételét is eredményezze.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Itt arra utalnék vissza a képviselő úrnak, hogy nagyon jó
lenne, hogy ha lenne egységes parkolási rendszer, mert akkor ez a probléma nem létezne. De
tekintettel arra, hogy pillanatnyilag nincsen, ezzel egy olyan kötelezettséget rónánk ki a
törvényben, amit egyébként nem lehet végrehajtani és nagyon sok jogszabállyal egyébként
ütközne, ezt nem tartanám szerencsésnek. Igaza van, módosítani kell az adatvédelmi törvényt
is, de a jelenlegi adatvédelmi jogszabállyal is működne, ha mondjuk a parkolási szolgáltató
egységes lenne egész Budapesten.
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Itt jelenleg az történt, hogy a jelenleg működő parkolási szolgáltató egy ötödikkel
kötött szerződést arra vonatkozóan, hogy ő szolgáltatja a mobilparkolás rendszerét és ő

tarthatja csak nyilván a mobil telefonszámokat. Ha most ezt a törvényi kötelezést
bevezetnénk, akkor egy nagyon súlyos áthidalhatatlan probléma alakulna ki - erre is elég
részletesen kitértem egyébként az általános vitában. Nem tartanám szerencsésnek, ha most
olyan törvényt fogadnánk el, amit nem lehet, legalábbis törvényesen nem lehet végrehajtani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs más kérdés, akkor szavazásra tenném fel. Aki
az ajánlás 8. pontját támogatja, annak kérném igen szavazatát! (Szavazás.) 3., egyharmadot
sem kapott.

A 9. pont Jávor képviselőtársunktól.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Ennél itt van még egy szövegezési probléma, amit azt
gondolom, hogy érdemes lesz majd a későbbiekben feloldani, addig is támogatom. De nem
biztos, hogy ez a szavazás során is támogatható lesz, ez ki fog derülni a következő néhány
napban, de azért, hogy ne tűnjön ellenzőnek, kérem, hogy a bizottság támogassa.

ELNÖK: Erre - csak azoknak a bizottsági tagoknak, akik először vannak - szolgál
majd a kapcsolódó módosító indítványnak a rendszere, de ezt majd a későbbiekben
gyakoroljuk.

Kérdés van, tessék!

DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Elnézést, de én ebből a szövegből most azt látom,
hogy az egy év alatti elévülés is kikerülne a szövegből, jól láttam ezt, mert azt nem szabad
kihagyni.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Az egy másik ponton szerepel benne ebben a formában.

DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Bocsánat, akkor elnézést kérek.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Szerepel egy másik helyen is, itt most megismétlődik,
javasolnám, hogy egyelőre támogassa a bizottság.

ELNÖK: Ha nincs több kérdés, akkor, aki a 9. pontot támogatja, annak kérném az igen
szavazatát! (Szavazás.) Köszönöm szépen, látható többség.

A 10. pont.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Ugyanazt a megoldást javasolja a 10-es, meg a 11-es, csak
másféleképpen. Én azért a 11-est fogom támogatni, mert Jávor Benedek képviselő úrnak már
befogadtam azt a módosító indítványát, amelyik különbséget tesz a jármű üzembentartója és
egyébként a parkolási bírságra kötelezett között, ha a használó nem a járműnek az
üzembentartója volt, ezért célszerűbb lenne az ő szövegét elfogadni és nem ezt.

ELNÖK: Akkor, ha jól értem, a 10-es pont visszavonásra került, arról nem is
szavazunk.

A 11. pontot, aki támogatja, annak kérném igen szavazatát. (Szavazás.) Köszönöm
szépen, látható többség.

A 12. pont.



- 43 -

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Ezt nem támogatnám, azt gondolom, hogy itt megint egy
olyan problémát próbálunk meg egyébként kezelni, ami szerintem többé-kevésbé megoldott,
nem kell túlszabályozni.

Ha nincs kérdés, akkor, aki a 12-es ajánlási pontot támogatja, annak kérném az igen
szavazatát. (Szavazás.) Kettő. Ez kevés az egyharmadhoz is. Köszönöm szépen. A bizottság
nem támogatja. A 13-as.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Azt gondolom, itt megint egy végrehajthatatlan szabályt
vezetünk be, ez a jelenleg futó szerződésekkel biztos, hogy ütközik, és ugye azoknak azért
még van egy kifutási ideje. Éppen ezért nem támogatnám.

ELNÖK: Ha nincs hozzá kérdés, kérném a bizottságot, hogy aki támogatja, az
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Három. Egyharmadot sem kapott.

A 14-es pont.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Itt erősen vitatható, hogy mi van akkor, hogyha egyébként
ügyvéd hajtja be, ami ugye a bírósági eljárásnál csak az egyetlen járható út, én éppen ezért,
mert vitatott kérdéseket vet fel, nem támogatnám.

ELNÖK: Kérdés? Nincs. Az előterjesztő nem támogatja. A bizottság a 14-es pontot
támogatja-e? (Szavazás.) Egy támogatással egyharmadot sem kapott.

A 15-ös.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Ezzel ugyanaz a probléma, amiről az előbb beszéltünk,
tehát itt a célhoz kötésről van szó. Nem támogatom.

ELNÖK: Ki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) Egy igen. Ez sem volt elég az
egyharmadhoz.

A 16-os?

ROGÁN ANTAL (Fidesz): A célját támogatnám, az a probléma, hogy képviselőt
felelőssé tenni valamiért, ami egyébként a hivatal dolga, ez szerintem erősen vitatható, ennek
megfelelően ilyen formában nem támogatom.

ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Egy,
egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.

A 17-es.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Nem támogatom. Ez az előzőekre visszautal, egy olyan
paragrafusra, amit egyébként már nem támogattam és a bizottság sem.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egy igen szavazattal a bizottság egyharmada sem
támogatja. A 18-as?

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Nem támogatom. Mert ugyan az adatvédelmi
jogszabályok értelmében próbálnak pontosításokat tenni, de én azt gondolom, hogy az a
jelenlegi szabály, amit megfogalmazunk, még a jelenlegi gyakorlatnál is szűkösebb és ebből a
szempontból megfelel az adatvédelmi előírásoknak.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Egy igen, egyharmadhoz sem elegendő.
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A 19-es az ajánlás utolsó pontja.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Nem támogatom. Ez a jelenleg futó szerződések
továbbélésére próbál megfogalmazni egy szabályt. Szerintem ez egyértelműen kiderül és
mivel nem az a cél, hogy ezeket a szerződéseket erősítsük, hanem éppen ellenkezőleg, az,
hogy lehetőleg elérjük, hogy minél nagyobb számban felmondják őket, én nem szeretném,
hogyha ezt a törvény megerősítené, éppen ezért nem támogatom.

ELNÖK: Kérdés, észrevétel? Nincs. Ki támogatja a 19-es pontot? (Szavazás.) Egy
igen, az egyharmadot sem kapta meg. Ezzel, ha jól értelmezem, elfogytak az ajánlás szerinti
módosító indítványok. Kérdés, észrevétel?

WINTERMANTEL ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, levezető elnök úr, alelnök
úr. Nem tudom, hogy ügyrendileg ezt hogy tudjuk megoldani, de a T/24-es ajánlásnál ugye a
bizottság elnöke egy bizottsági módosító indítványt kívánt, illetve fog majd benyújtani a
bizottság, hogy orvosoljuk a forgalom elől elzárt, illetve el nem zárt területet, és az ajánlás,
tehát a T/24-eshez szóló ajánlás 4-es pontja, amire én nagy hirtelen rávágtam, hogy
támogatom, az ugye részben szabályozza ezt az elzárt-el nem zárt területet, de egy 2. pontban
pedig módosítja azt, amit meg a bizottsági ajánlás 6. pontjában támogattunk. Ez a kettő

összefügg, tehát erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ennek a 4-es pontnak van egy olyan
része, amit viszont fontos lenne szabályozni. Köszönöm.

ELNÖK: Először befejeznénk a 27-est, és utána visszatérünk a 24-esre, hogy azt
orvosoljuk. A 27-eshez van még egy bizottsági módosító indítvány, nem tudom, az
előterjesztő kíván-e hozzátenni valamit, mert már elmondta.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Igen, elzárt, el nem zárt, csak a törvényen is legyen
végigvezetne, ne csak a törvényjavaslaton.

ELNÖK: Ha nincs kérdés, akkor kérem, hogy aki a T/27-eshez a bizottsági módosító
benyújtását támogatja, az igen szavazatával jelezze. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm
szépen.

És akkor egy ügyrendi javaslatként felteszem a kérést, hogy térjünk vissza a T/24-
eshez egy módosító indítvány erejéig. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Szinte egyhangú döntés.

Ha jól értem, az ajánlás 4-es pontjában volt egy módosító indítvány, amit ezek szerint
nem vont vissza az előterjesztő, tehát erről szavazni kell. Kérdezem az előterjesztőt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Elfogadom Wintermantel képviselő úr érveit, úgyhogy
kérem, hogy támogassa a bizottság.

ELNÖK: Akkor kérem, hogy aki a T/24-es számú törvényjavaslat ajánlási pontjai
szerinti 4-es módosító indítványt támogatja, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Látható
többség. Akkor ezzel mind a T/24-es, mind a T/27-es számú törvényjavaslathoz kapcsolódó
módosító indítványok mindegyikét tárgyaltuk. Nincs tudomásunk más módosító indítványról.
Az előterjesztőtől kérdezem. (Rogán Antal bólogat.) Akkor ezzel ezt a két törvényjavaslatot le
is zárhatjuk. Én visszaadnám az elnöklést elnök úrnak.

(Az elnöklést Rogán Antal (Fidesz) elnök visszaveszi.)
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Az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények
módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló
törvényjavaslat (T/35. szám) (Dr. Matolcsy György és Dr. Fónagy János (Fidesz)
képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen
kijelölt bizottságként)

 ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor villámgyorsan rátérünk a T/35. számú
törvényjavaslatra. Itt szeretném jelezni a képviselőtársaimnak, hogy az előterjesztő részéről
megfogalmazódott egy igény egy bizottsági módosító javaslatra.

Én ezt kértem, hogy osszák ki, mindannyian kézhez kapták. Mivel erről a végén
döntenénk, természetesen majd megkérdezem róla az előterjesztőt is. Ha gondolják, akkor
menetközben tanulmányozzák nyugodtan.

Akkor rá is térnénk villámgyorsan az ajánlásra. Az ajánlás 1. pontjában Völner Pál
képviselő úr módosító indítványa szerepel. Kérdezem, az előterjesztő támogatja-e.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Igen.

ELNÖK: Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki
támogatja. Kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy gyakorlatilag a többség.

Ezzel áttérünk a 2-esre, Völner Pál képviselő módosító indítványa. Kérdezem az
előterjesztőt.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség. Ennek megfelelően a bizottság
támogatta.

A 3-as szintén Völner képviselő úr módosító indítványa. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. Kovács Tibor képviselő úr,
parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy milyen jelentősége van
annak, hogy az igazgatóság bekezdést szögletes zárójelbe, és ugyanezzel egy módosító
igazgatóságot tesznek be, hogy ennek mi az értelme. És ez többször előfordul.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Amit a képviselő úr jelez, az
szerkesztési hiba, a szövegben van az érdemi rész, a cím egy szerkesztési hiba, egyébként a
bizottsági módosítóban ezt orvosoljuk, ezt egyszerűen elütötték.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tehát ez egy hibás módosító indítvány. Amit
tulajdonképpen nem kellene támogatni, mert értelmetlen.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Az érdemi részében az ön által felhívott
fejezetnek például az i) pontjánál viszont érdemi van. A címmegjelölés szerkesztési hiba, a
szövegben az érdemi rész helytálló.
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ELNÖK: Mivel valóban az van, hogy a képviselő joggal felveti, hogy ugyanaz a cím,
ott érdemben nem változtat, viszont a belső részeiben több helyen érdemben változtat, ezért
azt gondolom, dönteni lehet róla minden további nélkül. Van-e még további kérdés vagy
észrevétel? Parancsolj, Göndör képviselő úr.

GÖNDÖR ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, elnézést kérek, de mivel szóba jött, hogy lesz
egy bizottsági módosító, a bizottsági módosító ugyanerre vonatkozik, hogy majd ezt is
megtámogatjuk, meg azt is, akkor…

ELNÖK: Bocsánatot kérek, arról még nem döntöttünk, valóban így van. Ott van önök
előtt, az én legjobb tudomásom szerint egyébként Völner képviselő úr módosító indítványai
és a szóban forgó bizottsági módosító összhangban vannak egymással. De itt az előterjesztőt
kérdezném, hogy jól tudom-e.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Igen, ami itt elütés, az ott nem képezi
annak a módosítónak a tárgyát, tehát az igazgatóság zárójel, helyes szöveg, igazgatóság
szöveg, az ott duplum nélkül szerepel igazgatóságként. Ugyanez vonatkozik a felügyelő
bizottság, helyes szöveg: felügyelő bizottság kitételnél is. Az érdemi rész viszont helytálló
mind a kettőnél. Igazgatóságnál is, felügyelő bizottságnál is.

ELNÖK: Van-e további kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Az előterjesztő támogatta,
kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Meggyőző többség, ennek
megfelelően a bizottság támogatta.

A következő Scheiring Gábor módosító indítványa az ajánlás 4. pontjában. Kérdezem
az előterjesztőt.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egy szavazat van, nem kapott egyharmadot.

A következő az 5. ajánlási pont, szintén képviselő úr módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy öt igen szavazat van, nem kapott egyharmadot.

Szintén a képviselő úr módosító indítványa a 6. ajánlási pontban. Kérdezem az
előterjesztőt.

DR. FÓNAGY JÁNOS (Fidesz) előterjesztő: Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy négy igen szavazat van, nem kapott egyharmadot.

A 7-es ajánlási pontban Völner Pál képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.
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ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a meggyőző többség támogatta.

A következő Veres János és Józsa István képviselő urak módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy négy igen szavazat van, nem kapott egyharmadot.

A következő Scheiring Gábor módosító indítványa, a 9-es.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy négy igen szavazat van, nem kapott egyharmadot.

A 10-es Veres János és Józsa István képviselők módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy négy igen szavazat van, nem kapott egyharmadot.

A 11-es szintén Scheiring képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Hat igen szavazat van, nem kapott egyharmadot.

A 12-es ajánlási pont Scheiring Gábor módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Három igen szavazat van, nem kapott egyharmadot.

A 13-as Völner képviselő módosító indítványa .

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség, a bizottság támogatta.

A 14-es Scheiring képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.
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ELNÖK: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs kérdés.
Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy négy igen szavazat van, nem kapott egyharmadot. A 15-ös
Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség, a bizottság támogatta.

A 16-os Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség, a bizottság támogatta.

17-es Veres János és Józsa képviselő urak módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Négy igennel nem kapott egyharmadot.

18-as Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség, a bizottság támogatta.

Völner képviselő úr módosító indítványa a 19-es.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség, a bizottság támogatta.

20-as Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség, a bizottság támogatta.

21-es Völner képviselő úr módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.
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ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség, a bizottság támogatta.

22-es Scheiring képviselő úr módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

DR. GYÖRGY ISTVÁN (Fidesz): Bocsánatot kérek, nem érdemi, de több helyen a
felügyelő bizottságot két szóba írják. A Gt. egy szóba írja, itt megjelenik ebben a módosítóban
is egy szóban, ezt a magyar helyesírás szabályai szerint rendbe kéne tenni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy öt igen szavazattal nem kapott egyharmadot.

A 23-as ajánlási pont Scheiring képviselő úr módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Három igennel nem kapott egyharmadot.

A 24-es Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többséggel a bizottság támogatta.

A 25-ös Veres János és Józsa képviselő urak módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Öt igennel nem kapott egyharmadot. 26-os Völner képviselő módosító
indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többséggel a bizottság támogatta.

A 27-as Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többséggel a bizottság támogatta.

28-as Veres János és Józsa képviselő urak módosító indítványa.
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DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Öt igennel nem kapott egyharmadot.

A 29-es Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többség, a bizottság támogatta.

A 30-as Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többség, a bizottság támogatta.

A 31-es Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többség, a bizottság támogatta.

A 32-es szintén Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többség, a bizottság támogatta.

A 33-as Veres és Józsa képviselő urak módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Négy igen szavazattal egyharmadot sem kapott. A 34-es Scheiring
képviselő úr módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Kettő igennel egyharmadot sem kapott.

A 34-es szintén Scheiring képviselő módosító indítványa.
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DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Hat igennel egyharmadot sem kapott.

A 36-os Völner képviselő módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többség, a bizottság támogatta.

A 37-es Veres János és Józsa képviselő urak módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Három igennel egyharmadot sem kapott.

A 38-as Szekeres Imre módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Nem.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Négy igennel egyharmadot sem kapott.

A 39-es Völner képviselő úr módosító indítványa.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatban kérdés. (Nincs jelentkező.) Nincs
kérdés. Amennyiben nincsen, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Meggyőző többség, a bizottság támogatta.

Van a bizottsági módosító indítványra tett javaslat. Nem tudom, hogy az előterjesztő
kíván-e megjegyzést fűzni hozzá. A bizottságnak kiosztásra került.

DR. FÓNAGY JÁNOS előterjesztő (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem, illetve egy –
meggyőződésem szerint jelentős – dolgot, mert a Nemzeti Földalap hovasorolásáról
rendelkezik. Itt is hangsúlyozni szeretném, ami ma délelőtt már elhangzott, hogy egy
egységes állami vagyongazdálkodást szeretnénk, ezért a Nemzeti Földalapot is besoroljuk a
fejlesztési minisztérium hatálya alá tartozó vagyonkörbe.

ELNÖK: Kovács Tibor kért szót.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnézést elnök úr, de azért ez mégis csak túlzás már. Az,
hogy kivonták korábban ezeket a társaságokat az Országgyűlés ellenőrzési hatásköre alól, az
egy dolog. De az, hogy itt már az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosítványait is
megszüntetik, ez azért már disznóság, már ne haragudjanak. Ezzel a módosító indítvánnyal ez
aztán már abszolút elfogadhatatlan.
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ELNÖK: Van még más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincsen, kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a bizottsági módosító indítvány
beterjesztését. (Szavazás.) Úgy látom, hogy meggyőző többség, ennek megfelelően a
bizottság támogatta. Köszönöm szépen.

Ezzel a mai ülésünknek a végére értünk. A bizottsági ülést berekesztem, és azt jelzem
a képviselő uraknak, hogy amennyiben érkeznek kapcsolódó módosító indítványok, akkor
lehet, hogy kell esetleg péntek magasságában egy rövid ülést tartanunk. Akkor ezt jelezni
fogom értelemszerűen, ha a törvényhozási munka így kívánja.

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 00 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Szatmáry Kristóf
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia és Turkovics Istvánné


