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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, illetve Fellegi Tamás miniszter urat,
valamint értelemszerűen államtitkár urakat is. A minisztérium jelen lévő államtitkárai, ha
gondolják, nyugodtan foglaljanak helyet a bizottsági asztal túloldalán, hátha van olyan téma,
amiben majd éppen miniszter úr inkább hozzájuk delegálja a reagálás vagy a válaszadás jogát.

Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait. A mára tervezett egyetlenegy napirendi
pontunk a miniszter úrnak az egy esztendő utáni soros meghallgatása. Ennek megfelelően
először azt a kérdést szeretném feltenni a bizottság tagjainak, hogy a napirenddel
kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor
kérdezném, hogy ki az, aki a mai napirendi javaslattal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendjét. Akkor
hozzá is tudunk látni a munkához.

Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter meghallgatása (A Házszabály 68. §-ának
(4) bekezdése alapján)

Tisztelettel üdvözlöm Fellegi Tamás miniszter urat. Csupán néhány szót szeretnék
előrebocsátani, egyrészt a meghallgatás rendjére vonatkozóan. Én azt szeretném, hogy ha
lehet, akkor egyrészt próbáljuk meg olyan másfél óra időtartamban korlátozni a mai
beszélgetést, tekintettel miniszter úr egyéb elfoglaltságaira. Remélem, ezen nem fogunk
nagyon túlszaladni. A másik, amit szeretnék felvetni, hogy értelemszerűen először miniszter
úrnak megadom a lehetőséget, hogy mondja el, amit a mai bizottsági ülésre így felvezetőként
szánt, utána egy kérdéskört szeretnék nyitni, ha szükség van rá, akkor kettőt, ezt meglátjuk,
hogy hány jelentkezés van, és a végére egy ilyen reagáláskört is. Értelemszerűen mindegyik
végén a miniszter úr számára megadom a reagálás lehetőségét.

Annyit még előrebocsátanék, hogy voltak albizottsági ülések, ahol egyébként a
minisztériummal kapcsolatos témákat több helyen is érintették, talán a legkimerítőbben pont
az informatikai albizottságban. Nyitrai államtitkár úr jelen van, de ő elég részletesen
beszámolt a minisztérium informatikával, távközléssel kapcsolatos tevékenységéről az
albizottsági ülésen, ezért miniszter úr is jelezte nekem, hogy ezt ő most külön nem érintené.
Természetesen, ha van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor gondolom, erre reagál, de tekintettel
arra, hogy az albizottságban ez a beszámoló elhangzott, azt gondolom, hogy ez egyébként
megfelelt ebben a formában a követelményeknek.

Ennyit szerettem volna előrebocsátani, és akkor miniszter úr, parancsolj, tiéd a szó.

Dr. Fellegi Tamás tájékoztatója

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr.
Tisztelettel üdvözlök mindenkit, a kedves vendégeket is, és köszönöm a lehetőséget, hogy egy
év után visszajöhetek és beszámolhatok önöknek. Azt gondolom, hogy ez egy fontos
intézmény, ami jelentős mértékben segíti a parlament és a kormány közötti kapcsolattartást és
a konkrét munkát.

Azt gondolom, hogy röviden beszélnék csak az elején, és inkább a kérdésekre hagynék
több időt és a véleményekre, természetesen nagyon számítok arra, hogy önök el fogják
mondani mind pozitív, mind negatív véleményüket arról, amit a tárca működésében a
különböző területeken láttak az elmúlt egy évben.

Én azt gondolom, hogy kiemelkedő fontossága volt a tárcának az elmúlt félévben
természetesen az európai uniós elnökség. Összességében hat különböző formával, hat
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formációval foglalkozott a tárca, ami mind időben, mind szakmailag rendkívül megterhelő

feladatot jelentett, és ezek mindegyike valamilyen formában kiemelkedő fontosságú.
Hadd emeljek ki három olyan területet, amit én magam vittem és stratégiai

jelentőségűnek tartok. Az egyik az energiaszektor, az energiaelnökség, a másik a kohéziós
alapokkal kapcsolatos tevékenység és a harmadik a területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok.
Mind a három jelentős mértékben stratégiai az ország gazdaságpolitikája, geopolitikai
helyzete és általában a hazai fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel összefüggésben.

A fejlesztéspolitika vonatkozásában kulcselem a kohéziós politika és a
területfejlesztés, ennek nemcsak a mai helyzete, hanem a jövőbe mutató kérdései is, ami
európai uniós szinten már a mi elnökségünk alatt kulcskérdésnek volt tekinthető. Amikor
átvettük az elnökséget, nem sokkal az előtt jelent meg az 5. kohéziós jelentés, amely
összefoglalja a ciklus eddigi helyzetét, eredményeit, problémáit, és a továbblépésre ad
irányelveket. Ezek nem a pénzügyi résszel foglalkoznak természetesen, hiszen az az európai
uniós költségvetési vitában fog kialakulni, hanem mindenekelőtt a szerkezettel, azokkal a
szempontokal, amelyek azonban minden egyes tagállam számára meghatározó fontosságúak,
és rendkívül éles politikai vitát is gerjesztettek.

Hadd emeljek ki csak egy-két ilyen kérdést. Az egyik, hogy milyen indikátorokat
használjunk a különböző kohéziós fejlesztési projektek elbírálása, a pénzek odaítélése
kapcsán, milyen legyen a különböző régiók beosztása, felosztása az Unión belül, illetve
legyen-e valamilyen módon az eddiginél jobban szankcionált pénzkiosztási rendszer az egész
kohéziós rendszeren belül. Külön éles politikai vitákat gerjesztett – és nyilván ez tovább fog
fokozódni, ahogy az EU-ban a költségvetési vita folyik –, hogy a kohéziós alapokban
rendelkezésre álló forrásokat milyen mértékben lehet általában vett fejlesztésre felhasználni,
és milyen mértékben a különböző szektorális területek finanszírozására. Azok – így
Magyarország is –, akik a kohéziós politika fenntartása mellett érveltek az Európai Unióban –
és érvelnek ma is –, abból indulnak ki, abból indulunk ki, hogy ez az Európai Unióban az
egyetlen integrált fejlesztéspolitikai eszköz, amely képes arra, hogy a számos különböző

szempontot egybegyúrva érvényesítse azokat a prioritásokat, amelyek az adott ország, régió,
város vagy település számára fontos, ideértve a területiség elvét is. Ezért ezzel szemben
vannak olyanok, akik nagyon erőteljesen érvelnek amellett, hogy elsősorban ebben az új, a
2008-as válság után kialakult új helyzetben a szektorális politikáknak – mindenekelőtt a
közlekedésnek és az energiaszektornak – nagyobb szerepet kell kapnia a kohéziós alapok
felhasználásán belül. Ez a kérdés, ez a vita nem dőlt el, ez valószínűleg hosszan, éveken
keresztül fog gyűrűzni az EU-ban, és amikor a költségvetési döntés megszületik, akkor sem
fog elülni ez a vita, ez egy állandó, a következő ciklust végig jellemző vita lesz.

A másik fontos kérdés ebben az összefüggésben, hogy eddig az EU költségvetésének
mintegy 35 százalékát adták a kohéziós alapok. Az egyik lényeges kérdés, hogy maradjon-e
ezen a szinten a kohéziós alapokba betett forrás mennyisége vagy sem. Ez kulcskérdés, főleg
azon országok számára – és Magyarország ezen országok körébe tartozik –, amelyek a
legnagyobb haszonélvezői voltak eddig a kohéziós alapoknak. Azt gondolom, ez a következő
háromnegyed-egy év vitáinak lesz a kulcskérdése, és összefüggésben lesz a következő 7 év
pénzügyi perspektívában való uniós döntéssel, illetve valamilyen módon, indirekten ugyan, de
kapcsolatba fog kerülni azzal a döntéssel, hogy a gazdasági kormányzás milyen döntést fog
hozni az Unión belül.

Ennek a tétje a mi szempontunkból kettős. Az egyik, hogy a mostani szinten relatív és
abszolút számokkal fönnmarad-e a szolidaritáselvű, felzárkóztatást segítő kohéziós politika –
ez nyilván nekünk érdekünk –, vagy pedig egyrészt ennek a súlya csökken az uniós
költségvetésen belül, ez már hátrányos lehet számunkra, másrészt, hogy ezen belül lesz-e
olyan átrendeződés, amely a szektorok irányába viszi át a forrásokat, és nem a szolidaritáselvű
felzárkóztatásban hagyja benne. Erre csak egy példát hadd mondjak: egy relatíve friss
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fejlemény ezen a területen is a német atomdöntés, aminek az eredményeképpen lényegesen
meg fog változni az energiaszektor és az energiapiacok finanszírozás igénye az Unión belül,
ennek a forrása pedig jelentős mértékben a kohéziós alapokból kerülhet ki. Tehát ez a
küzdelem tovább fog alakulni, és élesebb lesz, mint valaha.

Ha már a fejlesztéspolitikánál tartunk, hadd jelezzem, hogy a magyar elnökség
rendkívül fontos pozitív eredményének tartom, hogy a mi elnökségünk alatt sikerült
konszenzusos döntésre jutni a területi Agenda 2020-ban, és a tagállamok ezt elfogadták. Ez
gyakorlatilag új keretbe teszi a területfejlesztés és a kohéziós politika elveit, és a területiség
érvényesítését jelenti sokkal erőteljesebb mértékben, mint ez korábban történt. Nagyon
komoly egyeztetési folyamat eredményeként értük el ezt az eredményt, s ezt kifejezetten
nagyon pozitív dolognak gondolom.

A hazai fejlesztéspolitika vonatkozásában néhány dolgot szeretnék röviden – csak
távirati stílusban – megemlíteni, nyilván lesz kérdés ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy
jelentős mértékben sikerült ígéretünknek megfelelően az intézményrendszert, az eljárási
folyamatot egyszerűsíteni, átláthatóbbá és gyorsabbá tenni. Fontos volt, hogy sikerült elérni a
kormányváltáskor célkitűzésként megfogalmazott egységes fejlesztéspolitikai
intézményrendszer és forráskezelés megvalósítását, egy intézményrendszerbe sűrítettük az
európai uniós és a hazai fejlesztési forrásokat, és ennek kezelését az újonnan létrejött
fejlesztéspolitikai államtitkárság vette át, az NFÜ-vel és az MFB-vel közösen sikerült egy jól
működő operatív rendszert kialakítani.

Azt is fontos eredménynek tartom, hogy viszonylag rövid idő alatt sikerült az operatív
programokon és az akcióterveken belül megfelelő súlypontáthelyezést elérni és a prioritásokat
úgy átfogalmazni, hogy ezzel önmagában időt nem veszítettünk. Fontos eredménynek tartom
az Új Széchenyi-terv meghirdetését, egyrészt a gazdaságfejlesztési stratégia oldaláról nézve,
amit az NGM-mel karöltve végeztünk el. Az NGM irányítása mellett született meg a stratégiai
anyag, amely a kitörési pontokat, a prioritásokat fogalmazza meg az Új Széchenyi-terven
belül, és ehhez párosítottuk az új pályázati kiírásokat, amelyek sokkal koncentráltabban,
sokkal célirányosabban fogalmazták meg azokat a kormányzati feladatokat, célkitűzéseket,
amelyeket korábban rendkívül széttagoltan, nagyon sok, ezret is megközelítő
pályázatmennyiséggel próbáltak lefedni. Nálunk nagyságrendileg olyan 150-200 közötti
pályázati számról beszélünk, amely azt mutatja, hogy egyrészt a feladatokra jobban
koncentrált, másrészt pedig az egyes feladatokra nagyobb összegeket tudunk biztosítani, és
ezzel jobb eredményt remélünk elérni.

Fontosnak tartom azt is, hogy a források tisztázásával párhuzamosan tavasztól kezdve
folyamatosan az úgynevezett nemzeti programok területén is sikerül egyre több programot
elindítani, a kormány egyre több döntést hozott kiemelt vagy nagyprojektek nevesítéséről, és
olyan programok meghatározásáról, amelyek – messze a cikluson túlmutató módon – jelentős
átalakulásokat, jelentős fejlesztéseket fogalmaznak meg. Ilyen például a várrekonstrukció
kérdése, ilyen a múzeumnegyed kialakításának a lehetősége, amely összefügg a várnegyeddel
vagy tágabban, ahogy az elnevezés szól, az Andrássy-negyed fejlesztési terv, amely azt
gondolom, sok szempontból nemcsak értékteremtés, hanem turisztikai, esztétikai szempontból
is jelentős lépést jelenthet. Ezekre szívesen válaszolok, amennyiben van kérdés.

Nagyon fontos területnek gondolom a kiemelt állami szerződések, támogatások
kezelését, a PPP- és privatizációs szerződések ügyét. Nagyon sziszifuszi, aprólékos munkával
sikerült a több mint 100 PPP-szerződést egyenként végignyálazni, földeríteni, kielemezni,
átvilágítani. Ez egy hosszú folyamat volt, aminek eredményeképpen ma már tisztán látunk és
néhány dolgot egyértelműen meg tudunk állapítani. Az egyik, hogy egyetlenegy olyan
szerződést sem találtunk – komolyan mondom, egyetlenegy olyan szerződést sem találtunk –
a több mint száz PPP-szerződésben, amelyben kockázatmegosztás lenne az állam és a privát



- 8 -

partner között. Minden kockázat az államé. Tehát semmi anyagi természetű kockázatot a
partnerek nem vállaltak, olyan szerződéseket írtunk alá.

Nagyon sok olyan szerződést találtunk jelentős értékben, amelyben a
szerződéskötéskor a szerződésbe foglalt finanszírozási feltételek jelentős mértékben fölfele
eltérnek attól a finanszírozási lehetőségtől, amit abban az időben a szerződés kitárgyalásának,
megkötésének idejében a piac finanszírozásként rendelkezésre bocsátott. Tehát rendkívül
túlárazott, nagyon jelentős magánhasznot biztosító és nagyon sok esetben off-shore cégeken
keresztül megvalósuló szerződésekről van szó. Ezekkel kapcsolatban szabályozói lépésekre
készülünk, amelyek mindenképpen egy új keretet fognak biztosítani arra, hogy a
kockázatmegosztást, az off-shore cégek jelenlétét kezelni tudjuk ezekben a szerződésekben.

Azt is elmondtuk már korábban, hogy a több mint száz PPP-program teljes
költségvetési kihatása, amennyiben végigfutnának a szerződésben foglalt élettartamon, akkor
több mint 3000 milliárd forint költségvetési terhet jelentenének. Ezért nyilván elemi érdeke az
országnak, a költségvetésnek, az adóssággal szembeni küzdelmünknek, elemi érdekünk ebben
az, hogy amilyen mértékben csak lehet, ezeket a szerződéseket kezdjük el kiváltani. Erről a
kormány az elmúlt héten már tárgyalt, és a következő hetekben további egyeztetések után
döntést fog hozni, hogy milyen ütemezésben, milyen szerződéseket, hogyan kezdünk meg
kiváltani.

Erre a Széll Kálmán-tervben, ahogy ezt be is jelentettük, nagyságrendileg 200 milliárd
forint fog rendelkezésre állni, amelyet terveink szerint még ebben az évben föl fogunk tudni
használni, és jelentős mennyiségű PPP-szerződést ki fogunk tudni váltani, ezzel jelentős
jövőbeni költségvetési tehertől tudjuk az országot megszabadítani.

Külön problémát okoz természetesen a legnagyobb tételeket jelentő autópálya-
szerződések ügye, amelyeket külön kezelünk, és az ott szerződött partnerrel külön
tárgyalásokat folytatunk arról, hogy hogyan lehetne első lépésben a szerződést módosítani, és
második lépésben hogyan lehetne kijönni a szerződés alól. Nyilvánvaló, hogy itt számításba
kell venni több olyan feltételt, amely nehezíti a kormány lépéseit, a mozgásteret jelentősen
szűkíti. Nyilván nem járhat a hiány növekedésével vagy az államadósság növekedésével a
PPP-szerződések megszüntetése. Tehát erre külön figyelmet kell fordítanunk.

Fontosnak tartom a vagyongazdálkodási terület átszervezését. Itt meggyőződésünk
szerint egy átláthatóbb, egyszerűbb struktúrát hoztunk létre, a korábbi rendszerrel szemben itt
világos, egyértelmű felelősségi viszonyokat teremtettünk. Ennek a csúcsán a miniszter ül vagy
áll teljes, számon kérhető felelősséggel, jogi és politikai felelősséggel, nincs elbújtatva ez a
felelősség testületek mögé. Tehát ezt nagyon fontosnak gondolom. Ez volt az egyik első
lépés, amit kormányváltás után a vagyontörvény, illetve az MFB-törvény módosításával
elindítottunk.

Fontos az is ezen a területen, hogy jelentős mértékben megváltoztattuk a gazdálkodási
feltételeket, olyan szabályokat írtunk elő az állami vállalatokat vezető menedzsmentek
részére, amelyek a felelős gazdálkodás elvét jelentősen erősítik. Jelentős lépésnek gondolom
azt is, amit szintén már tavaly nyáron megléptünk, hogy igen drasztikus mértékben
csökkentettük az igazgatóságok számát egyáltalán, illetve a megmaradt testületeken belül is a
létszámot a törvényi minimumra csökkentettük. Csak a legnagyobb vállalatok esetében
tartottuk meg az igazgatóságot, mindenhol máshol áttértünk arra a rendszerre, amit a
gazdasági szabályozói rendszerünk lehetővé tesz, hogy a vezérigazgató vagy az ügyvezető

igazgató, illetve egy más döntési jogkörrel bíró felügyelőbizottság között oszlik meg a
menedzsmentfelelősség. Ezzel rendkívül jelentős lépést tudtunk tenni egyrészt a
megtakarítások területén, másrészt a világos felelősségi viszony megteremtése területén,
harmadrészt pedig a klientúraleépítés területén. Tehát azt próbáltuk elérni ezzel a lépéssel is,
hogy az állami vagyon, az állami források ne klientúraépítés eszközéül szolgáljanak. Azt
gondolom, hogy ez komoly eredménynek tekinthető.
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Az is komoly eredménynek tekinthető, hogy az állami vállalatoknál is sikerült
megvalósítani a bérrendezést megfelelő módon. Ahol lehetett, áttértünk a bértömeg-
gazdálkodásra. Ennek eredményeképpen olyan intézkedéseket vezettünk be január 1-jétől
kezdve, amely azt gondolom, hogy megint csak a felelős gazdálkodás irányába mutatott. Az
új adórendszerrel összefüggésben leállítottuk, megtiltottuk a vezetői bérfejlesztéseket, így a
bérplafont tartottuk, ma is tartjuk az állami vállalatoknál. Tehát egy jelentős megtakarításokat
hozó, jelentős mértékben a folyamatokat, a döntéshozatali folyamatot leegyszerűsítő,
átláthatóvá tevő rendszerre tértünk át, és érvényesíteni tudjuk az egyéni felelősséget is a
rendszerben.

Fontosnak tartom, hogy legkésőbb szeptemberben parlament elé fog kerülni a
„Vagyongazdálkodási irányelvek” című dokumentum, amely a cikluson túlmutató módon
fogja megfogalmazni azokat az alapvető irányokat, stratégiai elképzeléseket, amelyeket az
állami, illetve a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás keretében a kormányzat gondol. Ennek a
vitája a következő egy-két hétben, még a nyári szünet előtt kormányra fog kerülni, és ennek
eredményeképpen ezt a nyári szünetet követően rögtön parlament elé tudjuk vinni vitára és
jóváhagyásra.

Fontosnak tartom azt is, hogy ahogy ezt megígértük a kormányváltást követően, ebben
az évben el fog készülni a vagyonleltár, ami jelentős lépés lesz abba az irányba, hogy teljesen
egyértelmű és pontos képet tudjunk alkotni arról, hogy az állami vagyon vonatkozásában hol
állunk.

Fontos területnek gondolom, és röviden említeném, ahogy ezt a bevezetőben is
jeleztem, az energia- és klímapolitikai területet. A kettő nyilvánvalóan összefügg, de érdemes
külön is beszélni róla. Nem véletlen az, hogy ez év márciusában, amikor az Unió a következő

évtized és az évtizeden túlmutató lényeges stratégiai dokumentumokkal előállt, akkor egy
időben – szándékoltan összekötötten, egy időben – bocsátotta közre az energia útitervet, a
klímapolitikai útitervet és a közlekedés útitervet. (Burány Sándor megérkezik az ülésre.) Ez az
a három terület, amely közösen, alapjában meghatározza az Európai Unió és ezen belül a
tagállamok energiafelhasználási lehetőségeit, igényeit, irányait, azt az energiamixet, amivel az
országok a következő évtizedekben gazdálkodnak.

Itt van egy alapvető ellentmondás, amit az Uniónak folyamatosan kezelnie kell. Ezt a
soros elnökség alatt testközelből megtapasztaltam én magam is, hogy az Uniónak van egy
világos, egyértelmű törekvése, hogy közös energiapolitikát alakítsunk ki. Ennek a két
kulcseleme az a döntés, amelyet a február 4-i csúcsértekezleten a miniszterelnökök elfogadtak
az Európai Tanács ülésén. Az egyik döntés arra irányul, hogy 2014-re egységes energiapiacot
kell létrehozni Európában, a másik döntés pedig, hogy 2015-re ezzel párhuzamosan fel kell
számolni az úgynevezett energiaszigeteket. Gyakorlatilag olyan magas szintű stratégiai döntés
a kettő, amely a teljes infrastruktúra felülvizsgálatát és fejlesztési koncepció kialakítását
magával kell hogy hozza. Magával kell hoznia azt a kérdést – és erre utaltam az előbb
ellentmondásként –, hogy hogyan lehet összehangolni az Unió ilyen irányú törekvéseit azzal a
ténnyel, hogy megkérdőjelezhetetlen, és senki által ez föl nem volt vetve az elmúlt
időszakban, hogy ennek másként kell lennie, de az energiapolitika nemzeti hatáskörbe
tartozik. Tehát az, hogy az energiamix hogy néz ki, azt minden ország saját maga dönti el,
miközben az Unió megpróbál egy olyan egységes energiapolitikát kialakítani, aminek
egyrészt az infrastruktúra-fejlesztésre nagyon lényeges leágazása van, és lényeges eleme a
belső infrastruktúrák, a kiszolgáló infrastruktúrák egységesítése, a szabályozói hatáskörök
összehangolása, itt különösképpen az engedélyezési eljárások összehangolása, hiszen
rendkívül nagy a különbség a tagállamok között ebben a kérdésben. Az Unió energia-
külpolitikájának a kérdése pedig mindenekelőtt az Unió és Oroszország viszonyának a
kérdése. Ha most ezt mind újból végigvennénk – nyilván idő hiányában ezt nem tehetjük meg
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–, az Uniót be lehet helyettesíteni Magyarországgal, ezek a problémák minden egyes
kérdésben megjelennek nálunk is.

Fontos kérdésnek tartjuk, és az energiastratégiában – szintén őszre várható, hogy ez a
parlament elé fog kerülni a kormányjóváhagyást követően – megpróbáltuk következetesen
érvényesíteni azokat a szempontokat, amelyekről azt gondolom, hogy kiemelten kell kezelni.
Ilyen az energiabiztonság, az ellátás biztonsága, a függetlenség, az energiafüggetlenség, a
gazdaságosság, a finanszírozhatóság kérdése, és ötödik pontként a környezetvédelemmel,
fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggések. Azt gondolom, mindegyik összességében kell
hogy a döntést alátámassza, bármilyen döntést is fog hozni a parlament ezzel összefüggésben,
mind az öt szempontot érvényesíteni kell, különben fél lábon álló vagy torz stratégiát tudunk
csak elfogadni.

Kiemelt kérdés, teljesen nyilvánvaló, hogy ezt önök elé kell hoznom, tehát kell erről
beszélnünk, az atomenergia felhasználásának a kérdése. A Japánban történt tragédia egyik
következménye az volt, hogy számos európai uniós tagországban döntés született arról, hogy
az adott ország kivonul az atomenergia jövőbeni felhasználásából. Itt három országot érdemes
külön kiemelni, egyrészt Németországot, másrészt Olaszországot, harmadrészt Svájcot, amely
ugyan nem uniós tagország, de szorosan kapcsolódik az energiapiachoz és energiaellátási
rendszerhez. Ezek az országok úgy döntöttek, hogy fölhagynak a hosszú távú
nukleárisenergia-felhasználással, és helyette más forrásokból fogják kielégíteni a saját
energiaigényüket. Az én álláspontom az ezzel kapcsolatban, hogy Magyarország nincs abban
a helyzetben, hogy az atomenergiát nélkülözni tudja a következő évtizedekben az
energiamixéből.

Ezzel együtt azt gondolom, hogy két dolgot meg kell várnunk, mielőtt erről döntést
hozunk. Egyrészt a parlamentnek jóvá kell hagynia az energiastratégiát, amiben egyértelműen
meg kell magyarázni, hogy miért, hogyan, milyen összefüggésben, milyen energiaforrást
akarunk használni a következő évtizedekben, másrészt végig kell futtatnunk a stressztesztet,
amit elsők között kezdtünk el Európában. Ennek eredményét is be kell építenünk abba a
döntési mechanizmusba, amelynek a végén döntést fogunk hozni arról, hogy legyen-e bővítés
Pakson, és ha igen, akkor milyen időzítésben, milyen formában, milyen feltételekkel,
amelyeket aztán a tenderkiírásban érvényesíteni kell. Az nem is kérdés – két dolog –
számomra, és a kormány számára teljesen egyértelmű, az egyik, hogy a nemzetbiztonsági
szempontokat leszámítva ezek minden egyes elemének a nyilvánosság előtt kell megtörténnie.
Tehát a nyilvánosságot egyértelműen tájékoztatni kell a stressztesztről és a döntések
folyamatáról is. A másik pedig, hogy a tendernek nyíltnak, átláthatónak és mindenki, minden
nemzetközi résztvevő számára elérhetőnek kell lennie.

Az sem titok természetesen, hogy a kormány az elmúlt hónapokban számos országban
folytatott egyeztetést atomenergetikai együttműködés vonatkozásában, ez nyilván így lesz a
jövőben is. Itt szeretnék néhány országot megemlíteni, hogy teljesen világos legyen a kép:
Franciaország, Finnország, Olaszország, Kína, Oroszország, az Egyesült Államok, ezekkel az
elmúlt hónapokban kapcsolatban voltunk és maradunk is. Mert fontosnak tartjuk, hogy
egyrészt a lehető legmagasabb szinten legyen minden olyan eszközünk, döntésünk, amely azt
atomenergia felhasználásával van összefüggésben, másrészt pedig elemi érdeke az országnak,
hogy ha lesz bővítés, akkor a bővítéssel kapcsolatos folyamat a lehető legtranszparensebb
legyen. Természetesen miután hosszú vita volt az elmúlt hetekben a parlamentben is, illetve a
sajtóban is a Surgutneftegaz tulajdoni hányadának a megvásárlásáról, erre most külön nem
térnék ki. Ha lesz kérdésfelvetés, akkor természetesen szívesen megvitatom és szívesen
válaszolok a kérdésekre, de nyilvánvaló, hogy ez lényeges fejleménye volt a magyar
energiapolitikának és az energiapiac jövőjével kapcsolatos lépéseinknek.

Itt egy dolgot még megemlítenék, amit szintén több alkalommal már jeleztünk, hogy a
kormánynak határozott szándéka, hogy a Magyar Villamos Művekből – mint villamos ipari
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vállalatból – egy integrált energiavállalatot alakítson ki, amely nemzeti érdekek mentén a
régióban is meg tud jelenni mint üzleti, integráló szereplő. Azt gondolom, azzal
összefüggésben, amit az előbb viszonylag hosszan elmondtam az európai energiapiac
mozgásáról, arról, hogy a jelenlegi számítások szerint felső százmilliárdokban lesz mérhető az
az összeg, amit az Unió a következő 10 évben energiainfrastruktúra-fejlesztésre fog fordítani.
Ebben – ezt önök tudják, hiszen számos alkalommal szó volt erről, és a sajtóban is megjelent
– az észak-déli energiafolyosó egy kiemelt, Barroso elnök úr által elindított projektje az
Európai Uniónak, amely Magyarország számára rendkívül fontos. Az összes visegrádi ország
számára rendkívül fontos, hiszen ez a Baltikumtól az Adriai-tengerig terjedően fog egy széles
sávot húzni Romániával és Bulgáriával kiegészítve. Tehát egészen a Fekete-tengerig
földrajzilag egy olyan új energiablokkot fog létrehozni politikai, geopolitikai,
gazdaságpolitikai értelemben egyaránt, amely minden korábbi, tipikusan kelet-nyugati irányú
mozgással szemben egy észak-déli mozgást fog kialakítani, és ezzel teljesen új értelmet fog
adni azoknak a korábbi kezdeményezéseknek, amelyek nem voltak egyértelműek vagy nem
voltak világosak, hogy milyen stratégiai megfontolás húzódik mögöttük. Ilyen a Déli Áramlat,
ilyen a déli energiafolyosó, amely Görögországot és Olaszországot foglalja magába, és
teljesen új dimenziót ad az észak-afrikai és közel-keleti energiaellátási lehetőségeknek is, a
közép-európai régió szempontjából is. Arról nem is beszélve, hogy ha megvalósul az észak-
déli folyosó, az elképzelések ez lehetőséget fog adni arra, hogy norvég és amerikai forrásokat
is be lehessen kapcsolni a rendszerbe, első körben nyilván norvég energiaforrásokat, ami
jelentős mértékben átszabhatja Közép-Kelet-Európa energiafüggőségi helyzetét.

A következő, amit röviden szeretnék megemlíteni önöknek, a közlekedési terület, ahol
nagyon csendesen, mindenféle jelentős politikai felhang nélkül az egyik legnagyobb sikereket
értük el az európai uniós elnökség kapcsán. Két elnökségi cikluson keresztül reménytelennek
ítélt területen, például az Eurovignette-döntésben a magyar elnökség alatt sikerült
kompromisszumot elérni és döntésre vinni a dolgot úgy, hogy ez már jogszabályi kereteket ölt
az Európai Unióban. Ez egy óriási diplomáciai siker volt, hogy pont nekünk sikerült a
konszenzusos állapotot elérni.

Teljesen nyilvánvaló, hogy a közlekedéssel kapcsolatban a fő kérdés a közösségi
közlekedés jövője. Ezt a Széll Kálmán-terv keretében be is jelentettük, hogy a kormány
jelentős változtatást tervez a közösségi közlekedés területén. Az alapelképzelésünk az, hogy a
korábbi vállalt finanszírozási logika és konstrukció helyett egy olyan, elsősorban üzleti alapra
helyezett, vállalati alapra helyezett működést akarunk végigvinni konzekvensen, nagyon
következetesen, amely világosan különválasztja egymástól a különböző állami feladatokat, és
azt, ami üzletileg megfogalmazható és a közösségi közlekedési vállalatokra tartozik, azok
végezzék el, ne az állam.

Fontosnak tartjuk, hogy ennek keretében a teljesen összegabalyodott különböző
funkciók – a szakmai feladatok, a pénzügyi, költségvetési feladatok, a szociálpolitikai
feladatok, az egészségügyi feladatok – ma mind valamilyen módon gyakorlatilag
átláthatatlan, összebogozott formában a MÁV-ban és a Volánban megtalálhatók. Elemi
érdeke az országnak is és a vállalatoknak is, hogy ezek külön legyenek szálazva, és minden
oda tartozzon, ahova tartoznia kell. Tehát ez a következő irány.

Azt is fontosnak tartjuk, hogy olyan rendszer alakuljon ki, amelyben maga a
szolgáltatás, annak a minősége fenntartható. Tehát nem egyszerűen arról van szó, és nem is ez
a fő csapásirány, ami a szakminisztériumot illeti, hogy megtakarításokat érjünk el a MÁV-nál
vagy a Volánnál, ez egy addicionális eredmény lehet, ami nagyon fontos természetesen a
költségvetés szempontjából, az államadósság kezelése és a hiány kezelése szempontjából
kiemelkedően fontos dolog, de nem ez a kiindulópont. A kiindulópont az, hogy egy
fenntartható minőségű szolgáltatást nyújtsunk akkor, amikor – leegyszerűsítve – az a feladat,
hogy A-ból B-be el lehessen jutni a lehető leghatékonyabban és lehető legfelhasználóbarátabb
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módon. Ez azt is jelenti, hogy a közösségi közlekedés átszervezésében olyan finanszírozási
struktúrákat kell teremtenünk, amiben végre tényleg nemcsak a szlogenek szintjén, hanem a
gyakorlatban is meg tudjuk akadályozni azt, hogy néhány éven belül újratermelődjenek
ugyanazok az eladósodási problémák, amelyek évtizedek óta, időről időre ciklikusan
előkerülnek.

Azt tartjuk tehát fontos feladatnak, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy az alaptörvényben az
államadósság kezelésével kapcsolatban világos szabályokat kezdtünk el lefektetni, ugyanígy a
közösségi közlekedés átalakítása során a menedzsment számára világos, egyértelmű
felelősségi vonalakat állapítsunk meg és olyan fékeket építsünk be, amelyek
megakadályozzák azt, hogy menedzsmentdöntéssel a működési költségek területén el
lehessen adósítani a vállalatot ugyanúgy nyakló nélkül, ahogy ez az elmúlt évtizedekben
történt.

Azt is fontosnak gondoljuk, hogy a rendszer úgy épüljön föl, amely a politikai lobbitól
mentesíti a MÁV működését. Az egyik fő probléma pontosan ez, hogy nem szakmai, nem
pénzügyi lehetőségek, nem a minőség, hanem a politikai erőviszonyok határoztak meg
számos olyan kulcsdöntést a menetrendektől a finanszírozáson át a különböző tevékenységek
kiszervezéséig, amelyek mindig félrevitték ezeket a vállalatokat, a felelős gazdálkodás
irányából a felelőtlen gazdálkodás irányába. Tehát ezen a területen is lényeges változtatásokat
szeretnénk elérni. Mindazok az elképzelések, amelyek az új szerkezethez, a kialakítandó
közösségi közlekedési vállalathoz mint holdinghoz fűződnek, mind ezt a célt szolgálják.

Azt is fontosnak tartjuk, hogy világosan, egyértelműen külön lehessen választani az
infrastruktúrát a szolgáltatásoktól és a finanszírozást nem egymással összekötve meg lehessen
oldani. Tehát azt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne legyen egyik a másiknak a foglya, és
ezáltal a közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések ne a szakminiszter, a mindenkori
pénzügyminiszter és a mindenkori MÁV-menedzsment zárt ajtók mögötti tárgyalásának az
eredményeképpen alakuljon ki, hanem átlátható, számon kérhető üzleti tervek mentén
alakuljon ki a rendszer és a szolgáltatások így ennek megfelelően alakuljanak.

Az ezzel kapcsolatos előterjesztés készen van. Reményeink szerint ez is még a nyári
szünet előtt kormányra tud kerülni, és az ehhez szükséges döntéseket a kormány meg tudja
hozni, hogy az ősz folyamán az összes olyan jogszabály-alkotási, törvényalkotási feladat –
például a személyszállítási törvény elfogadása – parlament elé tudjon kerülni, és ennek
megfelelően, ahogy ezt vállaltuk és ígértük, 2012. január 1-jével ebbe az irányba el tudjunk
mozdulni.

Azt gondolom, hogy én itt befejezném, elnök úr, és várom a kérdéseiket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy időközben gyarapodtunk, főleg
ellenzéki oldalon, azt kell hogy mondjam, még egyszer elmondom a meghallgatás szabályait.
Tehát én most egy kérdéskört elindítanék, aztán ha igény van rá, esetleg túl sok a jelentkező,
akkor egy másodikat, a végén van egy véleménykörre lehetőség, és akkor azzal zárjuk
értelemszerűen a meghallgatást. (Jelentkezések.)

Alelnök urak jelentkeztek, sorrendben akkor először Volner János és utána Józsa
István alelnök úrnak szeretném megadni a szót.

Kérdések

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, először azzal
kezdeném, amivel elégedettebbek vagyunk a tárca működésében, illetve úgy gondoljuk, hogy
jó az irány.

Egyrészt a keleti nyitás a Jobbik programjában is egy megfogalmazott célkitűzés volt,
mi ezt örömmel üdvözöltük a kormány politikájában is, és örömmel láttuk azt, hogy a
magyar-kínai együttműködést szorgalmazzák. Én arra biztatnám ezúton is miniszter urat,
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hogy ezt a technológiai transzfer területén is legyen kedves majd kiterjeszteni minél nagyobb
arányban, mert meggyőződésünk szerint lényegesen magasabb technológiai fejlettséggel
bírnak manapság a kínai nagyvállalatok, mint a Magyarországon székelő cégek, és ez nem
egyszer komoly áttörést hozhat a gazdasági fejlődés szempontjából is.

Amit szintén említésre méltónak és pozitívnak tartok, az Nyitrai államtitkár úr
működéséhez és tevékenységéhez kapcsolódó. Én úgy gondolom, az infokommunikáció
területén kifejezetten nagy lépésekben haladt az elődökhöz képest a kormányzat. Vannak
hiányosságok, amiket többször is szóvá tettünk, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ezen a
területen sikerült egy pozitív fordulatot végrehajtani, és ez azon területek egyike, amellyel azt
gondolom, hogy a kormányzat egészében elégedett lehet.

Energiaárak kérdésében. Tegnap Fónagy államtitkár úr felé tettem föl egy azonnali
kérdést azzal kapcsolatban, amelyben jeleztem azt, hogy az áram ára 100 kilowattonként,
vásárlóerő-paritáson mérve a magyar lakosság számára kerül a legtöbbe az Európai Unión
belül, a földgázárak tekintetében pedig – szintén vásárlóerő-paritáson mérve – másodikak
vagyunk a rangsorban. Tehát ez egy meglehetősen negatív eredmény, amit ilyen módon
sikerült elérni. Én azt gondolom, hogy az energiabiztonság, illetve a fogyasztóvédelem
szempontjából az fontos lépés, hogy a MOL egy része a Surgutneftegaztól történő
visszavásárlás után állami tulajdonba került. Kérdezem azonban miniszter urat, hogy azért,
hogy ezt a rendkívül negatív tendenciát megtörjük, milyen törekvéseket tesz a fejlesztési
tárca.

Amire föl szeretném hívni a figyelmet. Nagyon sok találgatás érkezett arról, hogy a
MOL-részvények visszavásárlásának mi volt a valódi ára. A találgatások alapját az adta, hogy
a Surgutneftegaz többször is stratégiai hosszú távú befektetésként jelölte meg a MOL-ban
történő tulajdonszerzést. Ezzel szemben azt láttuk, hogy gyakorlatilag piaci aktuális,
pillanatnyi áron szállt ki a MOL-ból. Sok feltételezés volt ezzel kapcsolatban, ami a sajtóban
megjelent. Ha miniszter úr most rávilágítana, hogy esetleg milyen háttér-megállapodás,
beszélgetés, előzetes egyeztetés volt ezzel kapcsolatban, mert most azt látjuk, hogy néhány
nappal ezután, miután ez a bejelentés létrejött, bejelentették azt, hogy átkerült a makói
gázkincs egy olyan szerb cég tulajdonába, amelynek az orosz Gazprom a többségi
tulajdonosa. Éppen ezért elég sok szakértő vélelmezi azt, hogy esetleg ez a hosszú távon
kiaknázható gázkincs – amely, mondom, kifejezetten hosszú távú befektetés, és Európa
második legnagyobb gázmezője, még a kitermelési nehézségeivel együtt is – egyfajta
csereüzlet keretén belül, hosszú távú megfontolásokra való tekintettel került át az orosz fél
tulajdonába.

Amit különösen fontosnak tartanék, az az, hogy megemlítsem az úgynevezett ESCO-
finanszírozások ügyét. Ezek az energiatakarékosságot szolgáló finanszírozási modellek,
amelyek az önkormányzatok, illetve egyes magáncégek között jönnek létre, és egyelőre arra a
modellre épülnek, ami gyakorlatilag az állami, illetve az önkormányzati rendszer részéről
hiányzik, miszerint nincs elkészítve az épületek energetikai monitoringja. Közel 800 ezer
ember megy el úgy a közszférában lévő munkahelyeire nap mint nap dolgozni, hogy annak az
épületnek, ahol ő a tevékenységét végzi, nem tudjuk monitorozni az energiafelhasználását,
nem készült el arra vonatkozóan egy gazdasági becslés, hogy milyen energetikai
beruházásokat kell – kazáncserét, utólagos hőszigetelést, nyílászárócserét – elvégezni ahhoz,
hogy ez az épület gazdaságosan üzemeljen. Tehát ez a kérdésem, hogy mi a tárca álláspontja
az ESCO-finanszírozásokkal kapcsolatban. Ez kicsit hasonló konstrukció a PPP-hez, a
magánszféra részesedik ennek a hasznából, azonban a kockázatvállalás ebben az esetben – azt
gondolom – sokkal inkább a magánszféráé.

Fontosnak tartanám megemlíteni még itt az energetika kapcsán, hogy nagyon sokszor
– nem az ön minisztériumán belül, hanem a kormányon belül – azt látjuk, hogy komoly
hatalmi harcok övezik az energetikai átalakításokat, változásokat. Itt elsősorban a kapcsolt
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áramtermelésre vonatkozó törvényi előterjesztések sorsára gondolok. Megtörténik egy
előterjesztés, úgy néz ki, hogy kialakította a kormány a középtávú energiastratégiáját, és egy-
két hét múlva a parlamenti frakció részéről történik ennek egy devalválása, egy ezzel
ellenkező értelmű módosító javaslat benyújtása, és nagyon úgy látjuk, hogy még a kormányon
belül vagy a kormányoldalon belül sem dőlt el ennek a rendszernek pontosan a sorsa. Ezt
azért is fontosnak tartom, mert múlt hét péntektől fogva már az önkormányzati távhőcégek is
a különadó megfizetésére lettek kötelezettek. Azt gondolom, miniszter úr, hogy ez egy olyan
rendszer, amit még a fűtési szezon megkezdése előtt érdemes volna átgondolni, hiszen az
önkormányzatok vállára ilyen válságos finanszírozási helyzetben újabb terheket pakolni nem
lehet.

A végén, de nem utolsó sorban azzal szeretném zárni a szavaimat, hogy nagyon sok
vállalkozóval találkoztunk – kisebbekkel, nagyobbakkal –, megkérdeztük tőlük, mik a
gondjaik, és nagyon sokszor azt láttuk, hogy egyszerűen tőke hiányában nem tudnak a magyar
vállalkozások a magyar piacon versenyre kelni külföldi cégekkel. Hát, ha belegondolunk abba
– én egészen morbidnak tartom azt –, hogy manapság nincs egy olyan vállalkozói kör, nincs
egy olyan aktívan vállalkozó állam, amely akár az MFB aktívabb szerepvállalásával
megfelelő olcsó tőkeforráshoz juttatná a vállalkozásokat, és éppen ezért még az olyan
nagyberuházásokat is, mint amilyenek az autópálya-építések, nem egyszer külföldi tulajdonú
vállalkozások visznek el részben vagy egészben Magyarországon. Ha önök a nemzeti ügyek
kormánya, akkor azt gondolom, ezen a területen sokkal nagyobb lépésekkel kell haladni.
Kifejezem ezúton is a türelmetlenségemet abban, hogy ebben az ügyben nem történtek érdemi
és jelentős lépések. Azt gondolom, hogy ugyanolyan feltételeket kellene teremteni a külföldi
nagyvállalatok számára a magyar piac megszerzésében, mint amit mondjuk egy magyar cég
élvezhet az adott külföldi ország területén. Tehát én egyenlőséget kérek, és azt, hogy a
magyar vállalkozások esélyeit ezen a téren növeljük meg, legalább a hazai piac
megszerzésében.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Remélem, a többi kérdés rövidebb lesz. Ebből is látszik, hogy egyébként a
miniszter úr tárcája igen széles feladatkört ölel át, azt hiszem, ez már a beszámolóból is
kiderült. Most Józsa István alelnök úr, Manninger Jenő képviselő úr, Kovács Tibor képviselő
úr és Kupcsok Lajos képviselő úr van nálam feljegyezve egyelőre, és ha jól látom, még
Aradszki András képviselő úr is jelez. (Többen jeleznek.) Ajaj! Akkor lehet, hogy egy
második kérdéskört fogok nyitni. Kérem, hogy jelentkezzenek, és majd felírom menet közben.

Alelnök úr, parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Azzal szeretném
kezdeni, hogy minden erőfeszítés ellenére sajnos kudarcos a tárca első éve. Azzal együtt,
hogy ön, miniszter úr, személy szerint rengeteget dolgozott, ez látszott, de a Fidesz
anticiklikus gazdaságpolitikájának kereszttüzében – az anticiklikus alatt azt értem, hogy
mindig pont az ellenkezőjét csinálja, mint ami mondjuk a fejlesztések szempontjából célszerű
lenne – önnek elég nehéz helyzete volt, mondhatni szélmalomharcot folytatott. Mert van egy,
a Nemzetgazdasági Minisztériumban meghirdetett gazdaságpolitika, ami rendre ellentmond,
gátolja azt a fejlesztéspolitikát, energiapolitikát, amit önnek sikerre kellene vinni. Ezért
mondom, hogy az ön tárcájának a tevékenysége ahhoz képest kudarcos, amilyen célokat itt
egy évvel ezelőtt nekünk megfogalmazott, illetve amit a választások alatt ígértek.

Most ezen a szakmai fórumon ne hivatkozzanak vissza az első évre, mert mindketten
tudjuk, hogy azért az energetika, illetve a fejlesztések területén konszolidált állapotot találtak.
Tehát a kérdéseim úgy szólnak, hogy lát-e összefüggést miniszter úr az energiaszektorra
kivetett különadó és aközött, hogy nem tudták csökkenteni az energiaárakat a korábbi
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ígéreteikkel szemben, sőt még az energiaár-moratóriumot sem tudták betartani, illetve
aközött, hogy az energetika területén maga az MVM is elhalasztotta a beruházásait.

Lát-e összefüggést a bankokra kivetett különadó és aközött, hogy Magyarországon
hihetetlen mértékben lecsökkent a banki finanszírozás? Az építőipar az elmúlt évek alacsony
teljesítményét is alulmúlta, és ebben a kormánynak kellene hogy valami segítsége legyen, és
úgy gondolom, hogy a különadó ezen nem segített.

Lát-e összefüggést abban, hogy az IT-szektorra kivetett különadó eredményeként most
hosszú idők után áremelés tapasztalható ezen a területen?

Lát-e összefüggést aközött, hogy az uniós elnökség ideje alatt rendkívül silány
minőségű előterjesztések jutottak be a magyar parlament elé? Gondolok itt azokra az
energetikai tárgyú előterjesztésekre, mint mondjuk a képviselői tiszteletdíjak zárószavazás
előtti módosításaként jött be, és gyakorlatilag az energiaszektor legkorszerűbb részét
képviselő kapcsolt energiatermelést hozta bizonytalan helyzetbe.

Lát-e esélyt arra, hogy belátható időn belül az MVM mint energetikai holding
jótékony hatással tud lenni az energiaárakra, tehát ahogy ígérték, csökkenni fognak az
energiaárak, és lát-e esélyt arra, hogy a távfűtési díjakat féken tudják tartani? A mostani
számítások szerint a KÁT-rendszer megszüntetésével 40-50 százalék áremelés várható a
fűtési szezonra.

Tehát azzal, hogy én személy szerint elismerem az ön erőfeszítéseit, azt tudom
mondani, hogy a tárca egésze, illetve a fejlesztési terület kudarcos, az európai uniós fejlesztési
források kifizetése akadozik, a kormány nyögvenyelősen teszi hozzá a saját 15 százalékát.
Tekintettel arra, hogy elkötelezettek vagyunk ellenzékiként is a magyar gazdaság sikerét
illetően, kérdezem öntől, hogy lát-e kibontakozási lehetőséget a következő rövid időben.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Miniszter úr, felhívom a figyelmét, hogy az alelnök
úrnak van egy sajátos stratégiája, a távollévőket mindig jobban hibáztatja, ezt már
megfigyeltem a bizottsági ülésen. (Derültség.)

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnök úr, még nem fejeztem be. Nem akarok
udvariatlan lenni, nekem negyedkor el kell indulnom a repülőtérre, a jegyzőkönyvből el
fogom olvasni a válaszokat.

ELNÖK: Manninger Jenő képviselő úr következik. Kupcsok képviselő úrnál meg
fogom állítani a kérdések első körét. Tehát még Kovács Tibor képviselő úrnak és Kupcsok
Lajos képviselő úrnak fogok szót adni, és utána a második körrel folytatjuk.

MANNINGER JENŐ (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! A közlekedéssel kapcsolatban
szeretnék kérdezni, csak egy kétmondatos kitérőt kell tennem, mert Józsa István alelnök úr a
szokásos lendülettel kezdte, és nekem mégiscsak a 8 évre kell hivatkozni itt a közlekedésnél,
bár nem szereti, de valóban a közlekedés az a példa, ahol egy leromlott infrastruktúrát, nagy
adósságokat és rendkívül rossz szerződések sikerült megörökölni.

Miniszter úr beszélt a MÁV-ról, úgyhogy arról nem kérdeznék most, de a Malévról
kérdezném, a Malév stratégiai koncepciójáról, ami egy sajátos állatorvosi ló. Józsa István
alelnök úr ezt tanulmányozhatná, tényleg az elmúlt 8 év terméke az is. Az elmúlt hetekben
elfogadta a kormány a hosszú távú közútfejlesztési koncepciót, arra is tennék fel egy kérdést,
mert ez igazából itt nem kapott nagy nyilvánosságot, de nyilvánvaló, hogy itt is egy leromlott
infrastruktúrát örökölt meg a kormány, hisz itt is a nagy, látványos autópálya-beruházások
mellett a másik 30 ezer kilométer rendkívül rossz állapotban van. Erre vonatkozóan ez a
közútfejlesztési program milyen stratégiai célokat tartalmaz?
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Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Ön is
említette, hogy az elmúlt egy év egyik legnagyobb kérdésköre a MOL-tulajdonszerzés volt.
Én képviselőtársammal a kormánybejelentést követően másnap 18 kérdésből álló írásbeli
kérdést intéztem miniszter úrhoz. Meg kell mondjam, hogy a válasz meglehetősen arrogáns és
szokatlan, egymondatos válasz volt, hogy majd megmondjuk, hogy az általános vitában mit
gondol a kormány. Én ugyan egészségügyi problémák miatt nem tudtam ezen a vitán részt
venni, de vettem a fáradságot és elolvastam a szó szerinti jegyzőkönyvét a vitának meg
elolvastam még a költségvetési bizottságban lefolytatott ezzel kapcsolatos vitát is, és azt kell
mondjam, miniszter úr, hogy továbbra is számos kérdés van, amire nem adott választ ezen a
hosszú vitasorozaton keresztül is.

Továbbra sincs válasz – meggyőződésünk szerint – arra, hogy miért kellett a
kormánynak 507 milliárd forintot erre az üzletre költenie, mert azok a válaszok, amiket a
kormány eddig ezzel kapcsolatban mondott, ne haragudjon, azt kell mondjam, hogy nem
hitelesek, szakmailag nem elfogadhatók és nem magyarázhatók.

Azzal magyarázták például, csak említeném, hogy visszaszereztük úgymond a MOL-t.
A MOL eddig is magyar társaság volt, Magyarországon volt bejegyezve, piros-fehér-zöld
lobogóval szerepelt még a környező országokban is. Magyar menedzsmentje volt, és azt kell
mondjam, hogy a közgyűlés annyira lojális volt a kormányhoz, még a kormány meg se
alakult, a MOL közgyűlése máris lecserélte az igazgatósági tagokat a Fideszhez közeli
igazgatósági tagokra, tehát még ez sem indokolta, hogy úgymond nem volt kellő rálátása a
kormánynak erre a társaságra.

Nem nagyon érthető az a magyarázat sem, hogy úgymond a menedzsmentjogokba van
jobb betekintése a kormánynak. Mindenki azt várja ettől, hogy majd a kormány beleszól és
majd megszabja a benzin meg a gáz árát, és ettől majd csökken az üzemanyagok ára
Magyarországon. Természetesen erről szó sincs. Ha ezt a kormány megtenné, a
részvényárfolyam azonnal zuhanásba menne, miután egy tőzsdei cégről van szó,
nyilvánvalóan. Gondolom, hogy nem erre gondolnak.

A MOL egyébként Európában is abszolút szokatlan erősségű törvényi védelem alatt
állt az előző ciklusban, a Fidesszel egyetértésben. Elnök úr, mármint bizottsági elnök úr is itt
volt abban az időszakban, amikor az úgynevezett lex-MOL megszületett. Egészen szokatlan
védelmet jelentett a MOL számára ez a törvényi szabályozás. Így aztán ismert, hogy a MOL
alapszabályában van a 10 százalékos szabály, ami azt jelenti, hogy senki, függetlenül attól,
hogy milyen tulajdoni hányaddal rendelkezik a részvények tekintetében, nem rendelkezik 10
százaléknál magasabb szavazati joggal. Fölmerül a kérdés, hogy a kormány meg akarja-e
változtatni ezt a szabályt a MOL alapszabályában és kíván-e magának magasabb beleszólási
jogokat. Ez persze meglehetősen kockázatos lépés, mert hiszen akkor nemcsak a magyar
kormánynak, hanem mindenki másnak ott lesz a lehetősége, hogy a tulajdonszerzés arányát
növelje a MOL-ban.

Kérdés az, itt az is fölmerült, mert miniszter úr is utalt rá többször, hogy ez micsoda jó
befektetés, ott van benne a magyar állam pénze, elvileg bármikor pénzzé tehető. Hát persze,
természetesen akkor, hogyha az árfolyam tartható. Ha az árfolyam nem tartható, mert például
csökkenni fog, mint ahogy azóta már ez be is következett, ez pénzébe fog kerülni a magyar
adófizetőknek, de fölhívnám a fideszes képviselők figyelmét, hogy eddig azzal politizáltak,
hogy például a biztosítóegyesületeknél eltőzsdézték az állampolgárok pénzét. Hát ha erre
játszik a kormány, akkor ez tipikus eltőzsdézése a magyar állampolgároknak.
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Miniszter úr majd válaszolni fog nyilvánvalóan ezekre a kérdésekre, amikre eddig sem
válaszolt, de jó lenne, ha arra a kérdésre is látnánk a választ, hogy mitől nőtt Magyarország
energiabiztonsága ettől az akciótól. Az energiabiztonság úgy nagyvonalakban mitől függ? Hát
attól függ, hogy van-e biztonságos alapanyag-beszerzési forrás. E tekintetben nincs változás.
Van-e biztonságos ellátórendszer, ami működőképes volt eddig? Az van, e tekintetben sincs
alapvetően változás. Olcsóbban fogunk-e ettől beszerezni vagy tud majd beszerezni
Magyarország energiát a környező országoktól? Gondolom, hogy nem ettől függ az ár, hogy
kinek a tulajdonában van a MOL részvényeinek bizonyos százaléka. Szóval akkor mondja
már el, hogy miért gondolja azt, hogy az energiabiztonság ettől a befektetéstől növekedett
Magyarországon, vagy van valami olyan, amit továbbra se mondanak el a közvéleménynek
meg az állampolgároknak, hogy miért gondolják ezt és miért kommunikálják ezt.

Továbbra sincs válasz arra, tisztelt miniszter úr, hogy miért is nem jegyezték be a
részvénykönyvbe a Surgutot a MOL-nál. Azért nem, mert tisztázatlannak tekintette a Magyar
Energia Hivatal a tulajdonosi hátteret. Na most, ha tisztázatlan a tulajdonosi háttér, akkor ki
adott fölhatalmazást a Surgut menedzsmentjének arra, hogy üzletet kössön a magyar
kormánnyal? Ez meglehetősen érdekes kérdés, mert mindig a tulajdonos határozza meg egy
ilyen cégnél, hogy mit tehet a menedzsment és mit nem tehet a menedzsment. Na most, hogy
ha tisztázatlan volt a tulajdonosi háttér, akkor még egyszer kérdezem, kivel kötött üzletet a
magyar kormány. Erre nem kaptunk választ egyébként, bár a szerződést ugyan bemutatták. Az
igazgatóságnak volt-e fölhatalmazása úgymond arra, hogy ilyen üzletet megkössön vagy a
későbbiekben nem kérdőjeleződik-e ez meg?

Íme, itt van az azonnali reakció, tisztelt miniszter úr, az önök nyakába szakadt az a
probléma, hogy Horvátország elkezdte firtatni, hogy ha Magyarországnak lehet nemzeti
olajtársasága, akkor Horvátországnak miért ne lehetne nemzeti olajtársasága. Én most nem
tudom megítélni azokat a vádakat, amelyek megfogalmazódtak a MOL igazgatójával vagy a
menedzsmentjével szemben, de mindenesetre kényes problémaként a kormány nyakába
szakadt ez a probléma, mert hiszen Magyarország kormánya a legnagyobb részvénytulajdonos
ebben a társaságban, tehát neki kell valamilyen módon kezelnie ezt a problémát. Ez egy ilyen
nemzetközi társaság esetén meglehetősen kényes probléma, és nem tudom egyébként, hogy
ezt hogyan fogják kezelni, vagy egyáltalán gondolkodik-e a kormány arról, hogy kíván-e
tenni valamit a MOL védelmében ezekkel a vádakkal szemben, ami Horvátországban
megfogalmazódott.

Felvetődik a kérdés, hogy persze, ha mindez nem így van, tehát nem ez volt a
legracionálisabb döntés, fölmerül, hogy mi mindenre lehetett volna még elkölteni ezt a pénzt.
Ön mint fejlesztési miniszter sokat beszélt arról, hogy foglalkoztatási problémák és egyebek
léteznek Magyarországon. Ebből az 507 milliárd forintból létre lehetett volna hozni
Magyarországon 507 1 milliárd forint alaptőkéjű gazdasági társaságot. Ez azt jelenti, hogy
megyénként legalább 25 ilyen társaságot, ami azért meglehetősen nagy társaság. Tehát ön
tudja nagyon jól, egy egymilliárdos alaptőkéjű társaság elég nagy társaság, az elég sok
mindent tud csinálni és elég sok mindent tud elindítani.

Joggal föltehető az a kérdés, hogy ha önöknek a foglalkoztatás a legnagyobb
probléma, mert úgy gondoljuk mi is, hogy ez a legnagyobb probléma, akkor elköltöttek
507 milliárd forintot a MOL-ra, ahol ezzel egyetlenegy új munkahely nem jött létre,
egyetlenegy se jött létre, ezzel szemben ezt a pénzt lehetett volna költeni tömegesen
munkahelyteremtésre. De önök nem ezt választották, és még mindig nem mondják meg, hogy
mi volt az az olyan fontos dolog, hogy erre el kellett költeni 507 milliárd forintot, ráadásul
úgy, hogy azt próbálták mondani, hogy ezzel nem nő az államadósság. Ez persze azért egy
valótlan állítás, mert hogy ha van nekem egy államadósságom meg van megtakarított vagy
bankban lévő pénzem, a bankban lévő pénzből vissza lehetne fizetni az államadósság egy
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részét, de ha azt elköltöm, akkor meg kell keresni a pénzt, amiből majd az államadósságot
visszafizetem. Tehát ez az állításuk se fedte igazából a valóságot.

Azt kell mondjam én is, tisztelt miniszter úr, hogy az energiapolitikában az elmúlt
évben minimum koncepciótlanság, kapkodás és kiszámíthatatlanság volt jellemző. Ne
haragudjon, az elfogadhatatlan, hogy egész évben az energetikai tárgyú törvények lényegi
változtatása úgy történt, hogy nem is kapcsolódó törvényekhez, utolsó pillanatban ide a
bizottságba hoztak vagy nem is ide, hanem még az alkotmányügyi bizottságba olyan alapvető

módosításokat, amiket önök maguk, a képviselőik sem tudtak áttekinteni egyik pillanatról a
másikra. Sőt mondanám azt, hogy időnként az itt ülő kormányképviselők is igen furcsán
vonogatták a vállukat, hogy most mit is mondjanak ezekre a javaslatokra, mert ők is itt
találkoztak vele először, amikor benyújtották.

Ráadásul azt kell mondjam, és képviselőtársaim is utaltak rá, hogy a KÁT-rendszerben
történt változtatásokat azzal indokolták a Fidesz frakcióvezetői, azért kell csinálni, mert
tisztességtelen haszonra tesznek szert úgymond a termelők, meg hogy ha megváltoztatjuk,
akkor majd olcsóbb lesz a távhő is meg olcsóbb lesz a villamos energia is. Megváltoztatták;
nem lett olcsóbb se a villany, nem lett olcsóbb egyelőre se a távhőszolgáltatás, sőt várhatóan a
távhőszolgáltatás drágább lesz a külön fizetendő adók és egyéb más bizonytalansági tényezők
miatt.

Tehát igazából ezen a területen semmi olyan pozitívumról, legalábbis érzékelhető
pozitívumról nem lehet beszámolni…

ELNÖK: Képviselő úr, kérdéskör, nem véleménykör, kérdéskör.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Ez egy kérdés, hogy mi a véleménye a miniszter úrnak
erről a problémakörről.

ELNÖK: A véleménykörben nem adok szót…

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök úr, ne haragudjon, ha a miniszter úr bejelenti előre,
hogy ő másfél órát lesz itt körülbelül, és ebből 55 percet ő beszél, akkor ne haragudjon,
engedje meg nekünk is, hogy kérdéseket tegyünk föl.

ELNÖK: A miniszter úr 35 percet beszélt. (Dr. Fellegi Tamás: 35 percet beszéltem.)
Ön ahhoz képest 7,5 perce beszél, mélyen tisztelt képviselő úr. Elvileg 3 percet szokás a
bizottságban, akkor is, hogyha nem veszem komolyan, de nyugodtan folytassa, csak a
véleménykörben önnek már nem adok szót. Parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Kellemetlen, hogy ha kellemetlen kérdéseket teszünk föl,
akkor megértem, hogy kicsit idegesek lesznek az elnök is meg a miniszter is.

ELNÖK: Ha a kérdését felteszi, akkor örülnék neki.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Az a kérdés, tisztelt miniszter úr egyébként, hogy az
energiaellátás szempontjából meghatározó jelentőségű vezetékek, például a Nabucco-vezeték
megvalósításában miért késlekedett a kormány és miért jutottunk abba az állapotba, hogy
legalább egy fél évvel, ha nem többel, csúszik maga a beruházás.

A Déli Áramlattal kapcsolatos kommunikációk lassan oda fajulnak, hogy a korábbi
szándék ellenére ez a vezeték nem megy majd keresztül Magyarországon, hanem elkerüli
Magyarországot esetleg délről. Kérdezem miniszter urat, hogy mit tesznek annak érdekében,
hogy ez ne így történjen és valóban megvalósuljon.
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A hazai források tekintetében például a nagy jelentőségű mátrai beruházás, energetikai
beruházás és energetikai fejlesztés leállítása hogyan befolyásolja az energiabiztonságot önök
szerint? Ez véleményünk szerint növeli a kockázatait Magyarországnak azáltal, hogy jobban
ki van téve Magyarország energiaellátása az orosz gázszállításoknak. Mi a szándéka a
kormánynak ezen fejlesztések és ezen beruházások tekintetében, amelyek korábban
elkészültek? A fejlesztési projektek most állnak és várakozó állásponton vannak, vagy esetleg
leállították őket azért, mert bizonytalan az az energetikai politika, amit a kormány eddig
folytatott?

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Kupcsok Lajos képviselő úr, ebben a kérdéskörben utoljára.

DR. KUPCSOK LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr!
Az első kérdésem az előző két szocialista kormányzati ciklusból gyökeredzik. Milyen
intézkedések segítik a korrupció visszaszorítását a közbeszerzési törvény területén? Ezt úgy is
kérdezem, mint aki 25 éve kis- és középvállalkozókkal nem találkozik, hanem közöttük él,
velük él, általuk él.

A második kérdésem még mindig a közbeszerzési törvénnyel kapcsolatos lenne, az
egyedi eljárásrend előnyeiről szeretnék néhány gondolatot hallani. Talán a sajtó számára sem
haszontalan ez.

A harmadik kérdésre már volt utalás az infokommunikáció kapcsán, ez az új
kormányzati struktúrában miniszter úrhoz tartozik és a digitális átállás területe is miniszter úr
területe. Mikorra várható ez az átállás Magyarországon?

Ez a három rövid kérdés lenne. (Dr. Józsa István távozik az ülésről.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most viszont átadom miniszter úrnak a szót, mert
szerintem már nem bírjuk követni, hogy pontosan hány témában és mennyit is kellene
válaszolni. Parancsoljon!

Dr. Fellegi Tamás válaszai

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr.
Köszönöm szépen, képviselő urak, a felvetéseket, kérdéseket. Kár, hogy Józsa képviselő úr
nem tudta megvárni, el kellett mennie, ahogy ő ezt jelezte előre, mert szívesen kezdeném
azzal, de hát akkor el fogja olvasni a jegyzőkönyvben szerintem. Remélem, hogy jobban el
fogja olvasni, és ezt a jegyzőkönyvet fogja elolvasni, szemben Kovács képviselő úrral, aki
valószínűleg nem azt a jegyzőkönyvet olvasta a parlamenti vitáról (Kovács Tibor: Persze,
hogyne!), amiről beszélt. Az egy 3,5 órás vita volt, elég sok mindenről beszélgettünk ott a
MOL kapcsán, de visszatérek arra is.

Józsa képviselő úr azt a kifejezést használta, hogy egy ilyen szakmai fórumon. Önöket
hallgatva, Kovács képviselő úr, ez nem szakmai fórum, ez színtiszta politikai fórum, ráadásul
a rosszabbik változata. (Kovács Tibor: Hogy mondhat ilyet egy miniszter? Felháborító!)

Áttérve a kérdésekre. Volner képviselő úr felvetése volt a keleti nyitás és Kína ügye.
Én itt egyrészt szeretném azt elmondani, hogy maguk a tények nyilván ismertek. Hosszas
tárgyalások után a kínai miniszterelnök eljött Magyarországra. Három országba látogatott
Európában: Németországba, Nagy-Britanniába és Magyarországra.

Azt gondolom, a magyarországi látogatásnak két fontos stratégiai pontja volt: az egyik
azon stratégiai megállapodásoknak a kinyilvánítása, illetve aláírása, amelyeket a két ország
bilaterális alapon megkötött egymással, másrészt pedig az a tény, hogy a kínai miniszterelnök
a magyar miniszterelnökkel párban Budapesten jelentette be Kína közép-kelet-európai
gazdasági és kereskedelmi politikáját.
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A megállapodásaink szerintem fontosak, jók és előrevivők, amelyek több dologra
alkalmasak. Egyrészt lehetőséget teremtenek arra, hogy kínai technológia bevonásával, kínai
erőforrás bevonásával - beleértve a pénzügyi erőforrásokat is - jelentős gazdaságfejlesztéseket
tudjunk végrehajtani Magyarországon, reményeink szerint olyanokat is, amelyek az
országhatárokon átnyúlva tudnak megvalósulni.

Ebben szeretnék kiemelni két dolgot. Egyrészt azt az aláírt dokumentumot, amely a
kínai logisztikai és kereskedelmi központ kialakításáról szól. Azt gondolom, hogy ennek az
alapjelentősége és az alapüzenete az, hogy a kínai vállalatok számára világossá vált, hogy a
kínai kormány Magyarország esetében milyen stratégai együttműködési keretben
gondolkodik. Ez föl fogja gyorsítani azt a lehetőséget, hogy kínai vállalatok Magyarországra
települjenek. Ennek a közvetlen eredménye teljesen egyértelműen az lehet, hogy a kínai
vállalatok itteni tevékenységéhez szükséges üzleti és pénzügyi infrastruktúrának is ki kell
alakulnia. Ehhez párosul majd az a fizikai infrastruktúrafejlesztés is, amely nélkül ez a
tevékenység nem tud megvalósulni. Ez azért fontos, mert a két kormányfő közösen rögzítette
azt a szándékot, és ez ki lett mondva, tehát ez egy végrehajtandó, számon kérhető szándék
mind a két félen, hogy a jelenleg 7-9 milliárd dollár közötti éves árucsereforgalmat 2015-re
20 milliárd dollárra emeli a két ország. Ezt csak nagyon jelentős gazdaságfejlesztéssel lehet
teljesíteni, és ez rendkívül komoly elkötelezettséget jelent. Tehát én két szót emelnék itt ki
ebben az összefüggésben: elkötelezettség és bizalom.

Tehát úgy tűnik, hogy a kínai politika és ezen belül a kínai gazdaságpolitika bízik a
magyar gazdaság irányaiban, a magyar gazdaság fejlődési lehetőségeiben, és ebben
kifejezetten partneri viszonyra törekszik Magyarországgal. Az elkötelezettség pedig teljesen
egyértelmű, e nélkül minden csak fölösleges színjáték lenne. Teljesen egyértelmű
elkötelezettséget mutat az a kínai bejelentés, hogy részt óhajtanak venni a magyar
államadósság finanszírozásában, hogy a kínai fejlesztési bankban külön hitelkeretet hoztak
létre magyarországi projektek finanszírozására, itt az egymilliárd euró el is hangzott a kínai
miniszterelnök úr részéről. Az aláírt egyéb megállapodásokban pedig rögzítve vannak azok a
stratégiai irányok, amelyek konkrét intézkedéseket kell hogy maguk után vonjanak, és
emellett magánmegállapodások is aláírásra kerültek a miniszterelnöki látogatás alkalmával,
amelyek szintén gazdaságfejlesztésről szólnak.

Azt gondolom, ezen az úton tovább fogunk menni, és itt hadd emeljem be a keleti
nyitásba Oroszországot is, nemcsak Kínát. Majd visszatérek a MOL-vásárlás ügyére, de ebből
a szempontból is hadd említsem meg a MOL-vásárlást, azt gondolom, hogy szemben a
számos olyan vélekedéssel, hogy ebben az elmúlt egy évben erodálódtak a magyar-orosz
kapcsolatok, én azt gondolom, hogy pont fordítva történt. A magyar-orosz kapcsolatok
jelentősen javultak, és olyan megállapodást tudtunk elérni, amivel egy rendkívül kényes,
nehéz, örökölt problémát meg tudtunk oldani, ez a Surgutneftegaz tulajdoni hányada a MOL-
ban, ami rendkívül hátrányos volt az országra nézve, a MOL-ra nézve, és hátrányos magára a
Surgutneftegazra nézve is az adott helyzet, és ezt sikerült megoldanunk. Én ezt pozitív
dolognak feltételezem, és olyannak, amire építve további együttműködési irányokat tudunk
kialakítani.

Említette képviselő úr a rezsiköltségek, az energiaárak ügyét. A kormány a
választások után, a megalakulását követően szinte egyik első lépésként a rezsiköltségek
befagyasztásával kezdte, az energiaárak befagyasztását rendeltük el, majd egyszer volt egy
január 1-jét követő árrendezés, aminek az eredményeképpen a magyar fogyasztók
kétharmadánál 0,7 százalékos áremelés következett be, 56 százaléknál nulla százalék. Tehát
ezt szeretném jelezni, ezt önök is tudják. Sávos árrendezés volt, aminek az eredményeképpen
a fogyasztók 56 százalékánál nulla, 67 százalékánál pedig 1 százalék alatti árnövekmény volt,
és a legnagyobb fogyasztók esetében ment ez föl 5 százalék fölé, ezt önök is tudják pontosan.
Tehát azt gondolom, hogy a kormány az ígéretét ezen a fronton teljesítette. Az, hogy nem
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folytattuk az elmúlt 8 év gyakorlatát, és az évi 20-25 százalékos áremelkedést nem hagytuk
jóvá, lehet, hogy fájdalmas önöknek, fájdalmas azoknak a vállalatoknak, amelyek építettek
arra, hogy a rendszer változatlanul tovább fog menni az eredeti logika szerint. Ezt
megváltoztattuk, de nem csak egyszerűen magát az ármozgást változtattuk meg, hanem a
képletet is megváltoztattuk, és rendkívül jelentős, az ország számára könnyebbséget jelentő

változtatásokat vezettünk be magában az árképletnek, amelynek eredményeképpen a
mindenkori ár kialakul. Tehát azt gondolom, hogy amíg az önök időszakában garantált nagy
megtérülést biztosítottak az energiavállalatoknak, ez a mi időszakunkban már nincs így.
Ennek egyik jele az, hogy például a tőkeköltséget 9,7 százalékról 4,5-re csökkentettük. Ezt
önök nem tették meg, sőt kézzel-lábbal tiltakoztak ellene, hogy ilyen lépéseket teszünk,
hiszen szegény energiaipar ki fog vonulni Magyarországról. Nem vonult ki senki. A
válságadó teljesen egyértelműen nem érintette ezeket a folyamatokat.

Azt szeretném elmondani, amit föl is vetett Józsa képviselő úr, kérdésként fogalmazta
meg, hogy milyen hatással volt ezeken a területeken a különadó. Azt kell mondanom, hogy
miközben különadót vetettünk ki a távközlési szektorra, ezen időszak alatt mind a három nagy
mobilszolgáltató külön-külön, egymástól függetlenül bejelentette a teljes mobilinfrastruktúra
megújítását. Egyértelmű, hogy ez nem igazolja azt az önök által politikai alapon fölvetett
álláspontot, hogy a különadó tönkretette a beruházásokat Magyarországon. Hát pont
ellenkezőleg: mind a három nemzetközi vállalat sok-sok milliárd forintért olyan
beruházásokat teljesített, ami évtizedre szól. Tehát nem arról szól a történet, hogy egy rövid
távú, egyszeri lépés, hanem egy olyan lépésről van szó, amely hosszú távú elkötelezettséget
mutat az ország és a gazdaság iránt. Itt megemlítem azt, hogy még a kínai miniszterelnök
látogatása előtt a Huawei bejelentette, hogy a Kínán kívüli globális elosztóközpontját itt hozza
létre Magyarországon. Azért ez is egyfajta elkötelezettséget jelent, és ne menjünk Kínába,
hanem menjünk egy kicsit északra: az Ericsson ugyanitt, Magyarországon jelentette be, hogy
a magyarországi kutató-fejlesztő és innovációs központjában jelentős fejlesztéseket hajt
végre. Azt gondolom, hogy ha körülnézünk, ebben a szektorban pont az ellenkezője történt az
elmúlt fél-háromnegyed évben, mióta a válságadót bevezettük, mint amit önök állítanak.

Kár, hogy Józsa képviselő úr elment, mert visszakérdeztem volna, hogy milyen
áremelkedésre gondolt. Ő azt mondta, hogy a különadó következtében emelkedtek az árak.
Pontosan hol? Minek az ára emelkedett, mert szívesen megvizsgálnám, hogy milyen ár
emelkedett. Őszintén szólva én nem láttam ilyen emelkedő árat.

Volner képviselő úr is fölvetette a MOL-lal kapcsolatos háttéralku kérdését. Lassan
úgy érzem magam tényleg, mint egy árnyékbokszoló, hogy körüllengenek mindenféle
szellemek, akikkel próbálok küzdeni. Nincs háttéralku. Még egyszer szeretném elmondani,
már elmondtuk minden egyes alkalommal, a parlamentben is elmondtam a vitában, teljes
felelősségem tudatában mondom önöknek, és a sajtón keresztül az országnak: nincs, nem volt
háttéralku. Most ha önök azt mondják, hogy volt, azzal nem tudok mit kezdeni. Tehát a nem
létező dolgot nem tudom bebizonyítani. Milyen bizonyítékot hozzak arra, hogy valami nincs,
nem létezik? Nem volt háttéralku. Teljesen egyértelműen ez a helyzet, nem tudok mást
mondani. Olvastam a sajtóban, önök a forrásai egyébként, Volner képviselő úr, ennek. A
Jobbik képviselőcsoportja a forrása annak, hogy a makói gázmezőt adtuk cserébe
háttéralkuban, majd ezt a sajtó megírja, és önök meghivatkozzák a sajtót ezek után, hogy a
sajtó megírta, és találgatás van erről. Tehát az a helyzet, hogy ráadásul a Surgutneftegaz egy
olajvállalat, a Gazprom pedig egy gázvállalat, a Gazprom nem csinál olajat, a Surgut nem
csinál gázt. Két külön vállalat, más tulajdonosi körrel, tehát nem lehet összehozni a dolgot.
Nincs háttéralku, ezt tudom csak mondani, vagy elhiszik, vagy nem. Szemmel láthatólag ezt
nem hiszik el, de nem tudom bebizonyítani, hogy ez nincs így, mert nem volt háttéralku.

Ezen az sem változtat, hogy ha a jövőben valamilyen tenderen, legyen az bármilyen
infrastruktúra-fejlesztés, legyen paksi bővítés, legyen bármi, orosz vállalatok nyernek, ez nem
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azt jelenti, hogy háttéralku volt, ezt szeretném jelezni. Ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudnánk
egyedül bizonyítani, hogyha ettől kezdve az orosz vállalatokat kizárnánk minden
magyarországi gazdasági mozgásból, mert bármi történik, azt fogják mondani: aha, háttéralku
volt, itt az eredménye, tényleg. Hát ezt nem lehet, ez teljesen nyilvánvaló. Ugyanakkor ez az a
probléma, amikor, ha van rajtam sapka, az a baj, ha nincs rajtam sapka, az a baj. Ha az
oroszokkal megegyezünk, az a baj, az nem jó, ha nem egyezünk meg, akkor alkalmatlanok
vagyunk. Hát az MSZP végig arról beszélt a tavasz folyamán, hogy a kormány és én személy
szerint alkalmatlan vagyok az oroszokkal való tárgyalásra. Most, hogy megegyeztünk, most
nem ez a probléma, hogy alkalmasak vagyunk-e vagy sem, hanem az, hogy biztosan
háttéralku van a dologban, és csak ez lehet a dolog mögött. Ja, és egyébként nem
magyarázzuk meg.

Kérdés volt az energiahatékonysági kérdés. Itt azt tudom mondani, hogy teljesen
egyetértek képviselő úrral, szükség van egy olyan rendszer kialakítására, amely a középületek
energiahatékonysági monitorozását el tudja végezni. Ez nincs meg ma Magyarországon. Ez
egy olyan dolog, amire viszont nagyon is szükségünk lenne ahhoz, hogy ezeket a
folyamatokat tervezni, kézben tartani tudjuk. Dolgozunk is azon, hogy legyen egy ilyen típusú
rendszerünk.

Magyarország csatlakozott az Európai Unió kezdeményezéséhez, és a többi
tagországgal együtt részt vesz abban a programban, amely az energiahatékonyság területén az
egyik fő célkitűzésnek a középületek energiahatékonysági átalakítását tűzte ki. Itt komoly vita
volt az Unióban arról, hogy hány százalékos kötelezettséget vagy önkéntes vállalást
vállaljanak a tagországok. Az Unió szeretne egy nagyon szigorú 3 százalékos szabályt vagy
követelményt elfogadtatni. Komoly ellenállás volt a tagországok részéről bármiféle kötelező
érvényű szám elfogadásával szemben. Ez nem is ment át.

Annyit tudok mondani, hogy mi is fontos lépésnek tekintjük a középületek
energiahatékonysági átalakítását, a kazánok cseréjét és az ehhez szükséges programokat. Erre
fordítunk is, hirdettünk is meg ilyen pályázatot. A forráshiány mellett teljesen egyértelmű,
hogy addig tudtunk menni, ameddig a forrást erre föl tudtuk szabadítani.

Fontosnak tartjuk és van az energiahatékonysági cselekvési tervünk, amit az Uniónak
le kell adni, ebben ez szerepel, és ezt azért is fontosnak tartom, hogy már a bevezetőmben
jeleztem a kohéziós politikával kapcsolatos vitákat, ez ide is kapcsolható, kapcsolódik is
nagyon szorosan. Amikor itthon is és az Unióban is konkrétan megindulnak a viták arról,
hogy a 2014-től kezdődő következő hétéves ciklus prioritásai, irányai hol legyenek, ebben
megfelelő helyet kell hogy kapjon ez a terület is. Tehát reményeink szerint erre minden esély
megvan, hiszen az Unióban ezt kiemelt prioritásként kezelik a tagországok, és mondom,
Magyarország is csatlakozott ehhez a programhoz.

Említette képviselő úr a KÁT történetét. Én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani,
hogy ha megnézi, hogy milyen különbség van a kormány által először beterjesztett KÁT-
verzió, majd a végén elfogadott KÁT-szabályozás között, akkor azt gondolom, hogy
egyetlenegy területen lát különbséget a kettő között, ez ennek a sebessége. Tehát azt
gondolom, hogy amiben változás történt és amiben a kormány elfogadta a frakció
szempontjait, érvelését, és ezért kompromisszumos megoldásként ki tudtuk alakítani a
kormány, a szakminisztérium és a frakciók közötti közös álláspontot, és ennek eredménye lett
a kormány által támogatott, frakció által megszavazott változat, az a sebességről szólt. Sokkal
gyorsabban, drasztikusabban lépünk, mint ahogy azt eredetileg a minisztérium tervezte. Ez
kétségtelen különbség, azonban sem az irányban, sem ennek a logikájában nincs változás.
Elfogadtuk azokat a politikai szempontokat, amelyeket a frakció érvényesíteni kívánt a KÁT-
szabályozásban, és azt gondolom, hogy ez innentől kezdve rendben van.

A forráshiány egy létező, valós problémája a magyar gazdaságnak. Ezért is próbáltuk
az új Széchenyi-tervbe beépíteni azokat a plusz finanszírozási lehetőségeket, elsősorban a
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Magyar Fejlesztési Bankon keresztül, amely a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára
egyrészt két ponton nyújthatna könnyebbséget, egyrészt az önrész előállításában, másrészt az
előfinanszírozási lehetőségek finanszírozásában, mind a két területen. Itt valamennyi forrást
erre elkülönítettünk, és ez működik is. Valószínű, hogy ha egy nagyobb forrástömeg állna erre
rendelkezésre, akkor ez jobban tudna működni, nagyobb körben tudna ez érvényesülni. Ez
egy valós probléma, amely nyilván összefüggésben van a rendelkezésre álló fedezetnyújtás
kérdésével. Ez a mikro- és kisvállalatoknál különösképpen, de a közepeseknél is probléma.
Tehát a bankok olyan fedezeteket kérnek biztosítékul, amelyek a mikro- és
kisvállalkozásoknál tipikusan nincsenek meg és ez a közepes méretű vállalkozásoknál is
problémát okoz. Ez egy olyan döntése a bankoknak, amit a kormány, az állam maga nem tud
így befolyásolni.

Még egyszer visszatérve a különadó kérdésére. Ez hangsúlyos volt Józsa képviselő
úrnál. Azt gondolom, hogy a távközlés, hírközlés területén teljesen egyértelmű a kép. Azt
gondolom, az is teljesen világos, hogy egyetlenegy vállalat vonult ki az energiaszektorban
Magyarországról a válságadót követően, ez a Panrusgáz. Ez a Gazprom és az E.ON közös
vállalata, amely közbeiktatott kereskedést folytatott a magyar piacon. Ők voltak az
egyetlenek, akik kivonultak Magyarországról. Tevékenységüket részben fenntartották külföldi
székhellyel, külföldi átadás-átvételi tevékenységgel. Senki más nem vonult ki
Magyarországról. Azóta több erőművet avattunk, most nemrégiben, talán két héttel vagy
másfél héttel ezelőtt Gönyűn került avatásra az E.ON erőműve. Kifejezetten pozitív az
együttműködés ezekkel a cégekkel.

Most két és fél hete Szentpéterváron voltam egy orosz gazdasági fórumon az orosz
kormány vendégeként. Ott, a konferencia oldalvizein – hogy így mondjam – kétoldalú
találkozókon találkoztam a legnagyobb energiavállalatok vezetőivel, akik Magyarországon is
jelen vannak. Azt kell hogy jelezzem önöknek, hogy nem problémamentes természetesen, de
jó az együttműködés a kormány és ezen vállalatok között és tárgyszerű. Nem politizálunk,
hanem tárgyszerű, problémamegoldó találkozóink vannak.

Azt is szeretném jelezni, hogy a tavasz folyamán elindítottunk egy kezdeményezést,
amit energia-kerekasztalnak neveztünk el. Ennek az a lényege, hogy a szakminisztérium és a
Magyarországon tevékenykedő energiavállalatok képviselői közös fórumot hoztak létre arra
vonatkozóan, hogy 2012. december 31-ét követően, tehát a válságadó kifutását, lejártát
követően milyen új pénzügyi és szektorális szabályozói csomag alakuljon ki Magyarországon,
amely a hosszú távú, kiszámítható gazdasági környezetet és megtérülő gazdasági környezetet
biztosítja a vállalatok számára, miközben a kormány azon politikai elvárásait is érvényesíteni
tudjuk, amelyek a rezsiköltségekhez, az energiaárakhoz és az energiapiac nemzeti érdekek
szerinti mozgásához kapcsolódnak. Azt gondolom, hogy mivel ez az együttműködés most
indult, korai még erről bármiféle tartalmi elemzést, értelmezést adni, meg kell várni, hogy ez
hogyan fog működni. Komoly reményeket fűzünk ahhoz, hogy ez a folyamatos párbeszéd
egyrészt segíteni fog abban, hogy megismerjük egymás véleményét, problémáit jobban,
másrészt megismerjük azokat a hosszú távú szándékokat, amelyeket ilyen-olyan döntéssel
jelentősen befolyásolni lehet.

Nekünk nem érdekünk az, hogy a külföldi vállalatokat kiűzzük Magyarországról. Nem
érdekünk az, hogy ellehetetlenítsük őket. Az az érdekünk, hogy közösen együttműködve
érvényesítsük azokat a politikai, társadalmi prioritásokat, amely a magyar gazdasághoz,
társadalomhoz, a mi lehetőségeinkhez igazodnak elsősorban, és ne a társadalmi
lehetőségeinket igazítsuk külföldi vállalatok érdekeihez, hanem fordítva.

Ezzel összefüggésben azzal abszolút egyetértek – és azt gondolom, hogy ebben a
konkrét kérdésben teljesen egy platformon vagyunk Volner képviselő úrral –, ami a külföldi
és magyar vállalatok közbeszerzési forráshoz való hozzájutási helyzetét illeti. A közbeszerzési
törvény módosításának egyik fő csapásiránya pontosan ez, hogy tudniillik, amit mi úgy
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nevezünk, hogy nemzeti rezsim, tehát az a feladat, az a politikai célkitűzés, hogy egyrészt a
kis- és közepes vállalkozásokat, másrészt a magyar tulajdonú vállalatokat a korábbi évek
gyakorlatához képest jobban helyzetbe hozzuk, miközben betartjuk az uniós szabályokat, és
fontos, hogy Magyarország betartsa ezeket a szabályokat.

Itt szeretném jelezni egyúttal azt is, hogy noha talán Józsa képviselő úr azt vetette föl,
hogy akadoznak az EU-s kifizetések, 22 milliárd forintról 65 milliárd forintra növekedett a
kormányváltást követően – szeptembertől kezdve – a havi forráskifizetés aránya. Tehát lehet,
hogy akadozik, de háromszorosa annak, ami az elmúlt 8 évben történt. Ezen belül jelentős
mértékben nőtt a kis- és középvállalkozások pályázatnyerési aránya. Szeretném jelezni, hogy
10 százalék alatt volt a kormányváltás előtt, most 20 százalékot megközelítő. (Burány
Sándor: Ez nem így van, miniszter úr.) Be fogom mutatni a statisztikákat, képviselő úr.

ELNÖK: Képviselő úr, kérem, a miniszter úr sem szólt bele a képviselői kérdésekbe,
illetve véleményekbe.

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Kovács képviselő úrnak volt
egy hosszú fejtegetése a MOL-ról, és a végén két kérdést tett föl, amelyek egyikének sincs
köze a MOL-hoz. Az egyik a Nabuccóval, a másik a Déli Áramlattal kapcsolatos. Őszintén
szólva a Déli Áramlattal kapcsolatos kérdés vonatkozásában teljesen tanácstalan vagyok, mert
nem értem. Kezdettől fogva, tehát az első pillanattól kezdve a kormányváltást követően azt
mondtuk, hogy elfogadjuk és támogatjuk a Déli Áramlatot. (Kovács Tibor közbeszólása.) Ne
vicceljünk! Most lehet mosolyogni ezen, de vissza kell nézni… (Kovács Tibor: Nem.)
Egyszerűen vissza kell nézni a parlamenti és a sajtónyilatkozatokat, képviselő úr. Tehát ebben
én tetten érhető vagyok, mert mindent nyilvánosan mondtam. Ha egyetlenegy olyan,
miniszterként elhangzott nyilatkozatot tud nekem mondani, ami arról szól, hogy a Déli
Áramlatot nem támogatjuk, nem akarjuk, nem működünk egyet, akkor azt mondom, hogy
igaza van, de hát ez föl sem merült. A kormány kezdettől fogva a hivatalos politikájában
képviselte a Déli Áramlatot, és most is képviseljük.

Értem én az ön ellenérzését, csak nem értem a felvetését. Az a helyzet, hogy a Déli
Áramlat kommunikációja nem zavaros, nem kétértelmű. Lehet azt mondani, hogy ez nem jó
vonal, ezt meg tudom érteni, hogyha ön azt mondja, hogy ön nem szeretné, hogy a Déli
Áramlatban együttműködés legyen Oroszország és Magyarország között. (Kovács Tibor: Ne
mondjon ilyet, én ilyet nem mondtam.) De ön meg azt mondta, hogy teljesen zavaros,
kétértelmű a… (Szeretnék majd válaszolni, elnök úr.) OK. Ön azt mondta, hogy teljesen
zavaros, kétértelmű a kommunikáció, ami miatt Magyarországot elkerülheti a Déli Áramlat.
Ezt tetszett mondani. Én erre azt mondom, hogy egyrészt nem értem a kiindulópontot, mert
teljesen konzekvens, következetes, egyértelmű álláspontunk volt a Déli Áramlat
vonatkozásában.

A Nabuccóval kapcsolatban azt a kérdést tette föl, miért tartott ennyi ideig a
kormánynak, hogy aláírja a megállapodást. Azért tartott ennyi ideig, képviselő úr, mert az a
megörökölt előzetes szerződéshelyzet, amit az önök kormányától örököltünk, Magyarországot
hátrányos helyzetbe hozta volna. Olyan szerződés jött volna létre, ha ezt akkor aláírtuk volna,
aminek az eredményeképpen Magyarország jogai és kötelezettségei – a kötelezettségek
javára, tehát a mi rovásunkra – jelentősen eltértek volna más aláíró országok jogaival és
kötelezettségeivel szemben, és az volt az álláspontunk kezdettől fogva, hogy a magyar
szuverenitás az Unión belül ér ugyanannyit, mint a másik tagország szuverenitása, tehát csak
az egyenlő elbánás elvére épülő szerződést vagyunk hajlandók aláírni. Eltartott háromnegyed
évig, amíg a mostani állapot kialakult, és azonnal aláírtuk, amint azokat a feltételeket mi is
megkaptuk, illetve kikerültek azok a negatív feltételek, amelyek más európai uniós aláíró
ország esetében benne voltak vagy nem voltak benne, attól függően, hogy pozitív vagy
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negatív kötelezettségről vagy jogról van-e szó. Tehát ekkor azonnal aláírtuk a Nabucco
szerződést, azt gondolom, hogy innentől kezdve ez nem kérdés.

Malév – Manninger képviselő úr tett föl kérdést a Malévval kapcsolatban. Valóban, ez
egy nehéz pénzügyi, erkölcsi, politikai, stratégiai, jogi kérdés. Talán az egyik legnehezebb,
még hogyha összegét tekintve nem is a legnagyobb tétel, amit örököltünk a nehézségek
között. Az a helyzet, hogy jelen pillanatban szakmai befektetőt keresünk a Malévhoz. Azt
gondolom, a tárgyalások ebben a vonatkozásban jól állnak. A problémát, a nehézséget két
dolog okozza. Egyrészt ez még mindig része a magyar-orosz kapcsolatrendszernek, ahol ezt
még valóban nem sikerült teljes egészében és véglegesen tisztázni, itt számos vitás gazdasági
és jogi pont van. Az elvi kérdéseket, elvi pontokat sikerült tisztázni az orosz partnerekkel,
tehát a legfontosabb elvi kérdéseket tisztáztuk, aminek a lényege az, hogy ők nem hajlandók,
nem kívánnak részt venni a Malév jövőjében. Tehát nincs közös szakmai jövő, ezt tisztáztuk,
kimondtuk, mi ezt elfogadtuk. Mi is ezt javasoltuk, tehát olyan nagyon nem kellett elfogadni,
tehát ebben teljes egyetértés van az orosz partnerekkel. Abban is egyetértés van, hogy
pénzügyileg el kell számolni egymással, hiszen az orosz partnerek között van olyan, akinek
jogos pénzügyi követelése van az elmúlt évek gazdálkodásával kapcsolatban. Itt azonban
vannak tisztázatlan, vitás pontok, ennek a méretéről, a jogcímről; vannak olyan tételek,
amiket mi vitatunk. Ezeket most a nyilvánosság előtt természetesen nem vitatnám meg, csak
jelzem, hogy ez az egyik csokra a történetnek.

A másik, hogy miután az orosz partner az előző kormánnyal kötött megállapodást
követően nem volt hajlandó részt venni semmilyen módon a magyar államhoz visszakerült
Malév finanszírozásában, ezért állami forrásból kellett finanszíroznunk. Nyilvánvaló, hogy
egy ilyen légitársaságot ebben az állapotában a piacról nem lehet finanszírozni, ezért itt uniós
helyzetünk van, amit szintén rendeznünk kell. Konkrétan eljárás folyik Magyarország ellen
tiltott állami támogatás jogcímen, hiszen a magyar állam az uniós szabályok szerint – az Unió
álláspontja szerint – tiltott formában állami támogatást nyújt azért, hogy a Malév életbe tudjon
maradni. Ezzel párhuzamosan folyik a Malév jövőjének olyan tisztázása, ami sajnos – azt kell
mondanom – több ponton foglya ennek a másik két, részben jogi, részben gazdasági
természetű vitának. Azt gondolom, a három területet, a három csokrot egyszerre kell
kezelnünk. Ezen dolgozunk, és nagyon bízunk benne, hogy ezt sikerrel meg fogjuk tudni
oldani.

Nem tudom, mennyi időnk van még, elnök úr, mert a közbeszerzési törvénnyel
kapcsolatban volt több kérdés, elsősorban a korrupció visszaszorításával kapcsolatos
pontokon. Azt gondolom, eleve az volt a megközelítésünk, mivel kormányváltáskor még nem
volt teljesen világos, hogy elegendő-e megtenni a szabályozói környezet módosítását, vagy
pedig teljesen új szabályrendszert kell alkotni. De hamarosan, az átvilágítások során kiderült,
hogy nem lehet módosítgatni a jogszabályt, hanem vadonatújat kell alkotni. Ebben az egyik
kiindulópontunk az volt, hogy az uniós irányelveket, uniós szabályokat vettük alapul, és
a köré építettük az új közbeszerzési törvényt. Nyilván, amikor ’95-ben elfogadásra került a
most még hatályos közbeszerzési törvény, akkor még az uniós irányelvek ebben a formában
nem léteztek – vagy csak nyomaiban, elemeiben, vagy más összefüggésben léteztek –, ezeket
most ezzel az új törvényi szabályozással vesszük át. Teljesen új intézményrendszert, új
szabályrendszert alakítunk ki, aminek az eredményeképpen abban bízunk, hogy megváltoznak
azok a szabályirányok, amelyek az egybeszámítási szabályoknál komoly problémákat okoztak
mind korrupciós szempontból, mind pedig a kis- és középvállalkozások mozgási lehetőségét
illetően. Az átláthatatlan tulajdonosi hátterű vállalkozások megjelenése; nem titok, hogy az
off-shore cégeket ki akarjuk rekeszteni a közbeszerzési folyamatból.

Jut eszembe: elhangzott Kovács képviselő úr részéről a Surgutneftegaz és a
bizonytalan tulajdonosi háttér. Nézze, azt, amit fölvetett, azt nem tőlem kell megkérdeznie, a
Surgutneftegaz igazgatóságától és menedzsmentjétől kellene megkérdeznie, hogy ki és mire
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adott felhatalmazást az ő oldalukon. Én azt tudom, hogy a Surgutneftegaz… (Kovács Tibor:
Ilyet mondani egy miniszternek, ez elképesztő.) Bocsánat, befejezhetem? (Kovács Tibor:
Igen.) Megtisztel. A Surgutneftegaz vezérigazgatója bemutatta a mandátumát, aláírási joga
volt, ráadásul azt gondolom, hogy nem a Surgutneftegazban vettünk tulajdont. Tehát nem
értem a felvetést. Úgy tudom, hogy a MOL-ban vettünk tulajdont, és ez egy más összefüggés.
Tehát egyszerűen az a helyzet, hogy ezt az összefüggést, amit megpróbál, és nem ön az első, a
hosszú parlamenti vitában – nyilván akkor olvasta a jegyzőkönyvet, hiszen mondta, hogy
olvasta – ezt a pontot több ízben is megpróbálták önök, az önök frakciója ellenünk fordítani,
hogy a Surgutneftegaz bizonytalan tulajdonosi hátterű, és ezért hogy mertünk tőle vásárolni.
Az a helyzet, hogy olyan részvénycsomagot vásároltunk, ami viszont átlátható, tehát a MOL
részvénycsomagját vettük meg. Azt gondolom, hogy ez egy más helyzet. Egyébként
egyetértek azzal, hogy azért nem került a Surgutneftegaz bejegyzésre – ahogy ezt ön is
említette – Magyarországon, mert a magyar jogszabályi előírásoknak nem felelt meg.

Fölvetette azt a kérdést is, hogy meg akarja-e az állam változtatni a MOL
alapszabályát. Az állam nem tudja megváltoztatni a MOL alapszabályát, a MOL közgyűlése
hivatott dönteni, minden vállalat közgyűlése dönt a saját alapszabályáról, nem az állam. Tehát
azt gondolom, ezt a kérdést a MOL közgyűlésének kell föltennie, nem a magyar kormánynak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Eléggé előrehaladt az idő. Nálam még
Aradszki András, Riz Gábor és Herman István képviselő urak vannak felírva, már csak nekik
tudok szót adni a kérdések körében. Az elején is jeleztem, hogy le fogom zárni a kérdések
körét. (Dr. Aradszki András: Visszalépek.) Jó, András visszalépett. Riz Gábor képviselő úr!

További kérdések

RIZ GÁBOR (Fidesz): Rövid és kevéssé dagályosan megfogalmazott kérdést
szeretnék föltenni. Jól látható módon az elmúlt 8 évben az ország elsősorban keleti része,
azon belül is az észak-magyarországi rész kicsit magára hagyott volt, elsősorban a
területfejlesztés szempontjából. Alacsony tőkevonzó és népességmegtartó képesség jellemezte
ezt a térséget, eltekintve néhány kiemelt, úgymond baráti várostól vagy megyétől.

A kérdésem az, miniszter úr, hogy milyen eszköz- és ösztönzőrendszer áll
rendelkezésre, hogy az elkövetkező években ezen a területen is picit megpezsdüljön a
gazdasági élet.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Herman István képviselő úr!

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Miniszter úr, az idő előrehaladt, engedje meg,
hogy mindenféle délibábos szóvirágok helyett csak a kérdésre szorítkozzam. A kérdés: lehet-e
Magyarország nehézipara a gyógy-idegenforgalom?

A második kérdésem: szóba került a kkv-szektor forráshiánya. Gondolkodik-e a
kormány abban, hogy a kamarák, az érdekképviseleti szervek, valamint a vállalkozók közös
összefogásával egy olyan pénzintézetet hozzon létre, amely a szektor finanszírozását
elősegíti?

A harmadik kérdésem pedig: geopolitikai adottságunk ma már szóba került, az észak-
dél, kelet-nyugat irányú tranzitforgalom számottevő. Hogyan kívánja a kormány fokozottabb
gazdasági tőkévé tenni ezt az adottságunkat?

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Miniszter úrnak megadom a válasz lehetőségét, utána egy rövid
véleménykör lesz, de mindenütt be fogom tartani a 3 perces időkeretet.



- 27 -

Dr. Fellegi Tamás válaszai

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen.
Nyilvánvaló, hogy nem fogok tudni kimerítően válaszolni ezekre a felvetésekre, csak
irányokat hadd jelezzek. Azt gondolom, hogy az egyik lehetséges fejlesztési irány, ami Észak-
Magyarországot is érintheti, pontosan a kínai nyitással és a kínai kapcsolatokkal van
összefüggésben. Azt gondoljuk, hogy bármilyen logisztikai cargo dologban gondolkodunk,
azt csak a gazdaságfejlesztési koncepcióval egyben szabad megtenni, és a közlekedési
reformot, a közösségi közlekedési átalakítását is ebbe a körbe soroljuk.

Tehát arról folynak a tárgyalások a kínai partnerekkel, hogy amely pontokon az
országban megvalósítjuk a kisebb-nagyobb logisztikai és cargoközpontokat, ott egyúttal
ipartelepítés is történjen, ezt rendkívül fontosnak tartjuk. Föl szokták tenni ezt a kérdést –
hadd kössek be még egy szokásos kérdéskört, ami most kimaradt –, a széles nyomtávú vasút
kérdését, hogy abban mi a kormány álláspontja, és dolgozunk-e az oroszokkal, illetve a
kínaiakkal ebben a kérdésben. Ez föl szokott merülni az orosz és a kínai tárgyalásokon is, mi
minden alkalommal azt mondjuk, hogy önmagában a széles nyomtávú vasútban nem vagyunk
érdekeltek. Tehát az, hogy Magyarországon átrobogjon egy ilyen vasút és valahol Európában
megálljon, és ennek az összes gazdaságfejlesztési előnye máshol jelentkezzen, nekünk nem
feltétlenül érdekünk. Nekünk az az érdekünk, hogy ha ilyen létezik, akkor ez egy konkrét
gazdaságfejlesztési koncepcióval egybekötve, ipar, termelőkapacitás telepítésével történjen
meg. Ezért a kormány kiemelten kezeli például azt, hogy legalább három ilyen logisztikai
cargoközpont jöjjön létre Magyarországon, aminek az egyik lehetséges helyszíne Északkelet-
Magyarország, pontosan azért, hogy a válság által, a foglalkoztatási helyzettel leginkább
sújtott régiókban tudjunk ipartelepítést is, termelőkapacitás-telepítést is elérni.

Tehát a válaszom az, hogy ez folyamatosan szempont, elsősorban a gazdaság- és
vidékfejlesztés az, ami ezeket a döntéseket meghatározza. A közösségi közlekedésnél is azok
az agglomerációs fejlesztések, amelyek Budapest, illetve az egyéb vidéki nagyvárosok
körzetében a közösségi közlekedéssel összhangban, azzal összefüggésben meg kell hogy
történjenek, ott is a gazdaságfejlesztés kiemelt szempont, pontosan ezek miatt.

Azt gondolom, hogy első körben a kkv-forráshiány kezelésére a meglévő intézmények
rendelkezésre állnak. Tehát én nem a bankhiányt látom problémának, hanem a forráshiányt.
Azok az intézmények, amelyek különböző együttműködési formában az MFB-vel és a
kamarákkal való együttműködés formájában alkalmasak lehetnek a források operatív, konkrét
kihelyezésére, azok rendelkezésre állnak. Tehát ebből a szempontból valójában a forráshiányt
tekintem a fő problémának, nem az intézményi háttér hiányát.

Nem pontosan értem, hogy a képviselő úr mire gondol az észak-dél, kelet-nyugat
tranzitforgalom gazdasági tőkévé történő átalakítása kapcsán. Itt két dolgot mondanék. Lehet,
hogy erre gondol, ha nem, akkor szívesen várom a reagálását. Az egyik, hogy az, amit az
előbb mondtam az északkeleti régióval kapcsolatban, ugyanígy érvényes. Tehát a
tranzitútvonalak mentén szeretnénk gazdaságfejlesztési koncepciókat is megvalósítani, ami
ezt a koncepciót segítheti. A másik, hogy bevezetésre fog kerülni a használattal arányos
elektronikus útdíj, ami viszont költségvetési forrásoldalról lehet jelentős hatással a
tranzitútvonalak használatára, ha erre gondolt.

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Pontosan erre gondoltam, mert eddig csak
átrobogott…

ELNÖK: Bocsánat, képviselő úr, ezt bizottsági ülésen kívül, tehát a miniszter úr
válasza véget ért.

Most rövid véleménykörre van lehetőség, itt a 3 perces szabályt kivétel nélkül be
fogom tartani. Volner alelnök úr, parancsoljon!
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Vélemények, észrevételek

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, a mai vita
kiválóan megmutatta, hogy egy destruktív ellenzéki magatartás, amit a szocialisták folytatnak,
és egy szakmai álláspontok mentén megfogalmazott kritika között mi a különbség. Azt
gondolom, ez a különbség kiválóan látható volt a mai napon.

Megütközéssel fogadtam – meg kell mondanom –, hogy MOL-ügyben mekkora
rohamot indított a Szocialista Párt, amely a saját korrupciós botrányainak a hálójában
fuldoklik még jelenleg is. Érdekes módon, amikor a szocialisták vezető politikusai
keverednek valamilyen gazdasági bűncselekmény gyanújába, akkor az egész Szocialista Párt
testületileg mögéjük áll, és azt hangsúlyozzák, hogy ezek az emberek ártatlanok, és megilleti
őket az ártatlanság vélelme, amikor pedig egy magyar nemzetgazdasági szempontból fontos
befektetésnél megfogalmazódik egy másik állam területén az adott cégvezetővel szemben egy
gyanú, akkor már biztosak a szocialisták a cégvezető bűnösségében. Azt gondolom, ez a
kettős mérce tipikus esete.

Röviden végigszaladva az itt elhangzottakon, azt javasolnám miniszter úr, hogy azokat
a pártokat is érdemes lenne a kínai befektetőkkel történő tárgyalásokba bevonni – legalább
véleménynyilvánítási szinten –, amelyek kifejezetten konstruktív kritikákat fogalmaztak meg
a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztését illetően. Azért is tartom fontosnak ezt, mert
az itt megfogalmazott infrastrukturális befektetéseknél a kínai fél nyilvánvalóan a hosszú
távú, több kormányzati ciklusokon is átnyúló befektetések megtérülésére törekszik. Azt
gondolom, a magyar fél szempontjából sokkal értékesebb ajánlatot jelentene, hogyha több
nagy vagy középpárt kifejtené az ezzel kapcsolatos támogató véleményét.

Nagyon fontosnak tartom a makói gázmezők tekintetében elmondani, hogy nekünk
egész egyszerűen rosszul esik az, hogy miközben Európa második legnagyobb gázkincsét
birtokoljuk – mondom, a kitermelési nehézségek tudatában –, aközben gyakorlatilag külföldi
cégek osztozkodnak a fejünk fölött e gázkincs sorsáról.

Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a KÁT-rendszert figyelemreméltó erőfeszítések és
komoly szakmai háttérmunka kísérje, ugyanis jelenleg azt láthatjuk például a borsodi erőmű
kapcsán, hogy oly módon szűnt meg ennek a kapcsolt erőműnek a termelése, hogy 4 milliárd
forintos rekultivációs kötelezettséget hagyott maga után a most az erőműből kiszállni képes
amerikai tulajdonos.

Fontosnak tartom elmondani azt, hogy a Panrusgáz egy 500 milliárd forintos adóalapot
hagyott maga után Magyarországon, ugyanezt a gázmennyiséget értékesíti a magyar határon
kívül. Az Energiahivatal gázellátási osztályának vezetőjétől tudom azt, hogy ilyen módon
kibújt az energiaadó megfizetése alól.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Burány képviselő úr, parancsoljon!

BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Változatlanul úgy látom,
miniszter úr, hogy nagyon kockázatos volt gazdaságpolitikai szempontból 500 milliárd
forintot elkölteni a MOL-részvények megvásárlására. Örültem volna, ha néhány szakmai
érvet elmond arra nézve, hogy ettől végül is miért lesz jobb a MOL-nak, illetve a magyar
államnak. Az biztos, hogy egy olyan szituációban, amikor az Orbán-kormány
gazdaságpolitikája olyan makropályára viszi az országot, ami kockázatos, ez igen nagy pénz
arra, hogy elköltsük.

Ez a makropálya, amire önök ráléptek, azért kockázatos, mert ellentétben a Bajnai-
kormány gazdaságpolitikájával, önök növelik a strukturális hiányt a költségvetésben. Minden
elemzés ezt támasztja alá, ebben az évben ez a strukturális hiány körülbelül 5 százalék, illetve
afölött lenne. Az elemzések szerint ez azt jelenti, hogy ha levontjuk a bevételekből és a
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kiadásokból is az egyszeri tételeket, akkor az Orbán-kormány üzemszerű kiadásai magasabbra
rúgnak, mint a Bajnai-kormánynak. Maga a miniszterelnök úr is hivatkozott a nemzetközi
kockázatokra, ezeket a véleményeket egyébként osztom, valóban vannak pénzügyi
kockázatok Európában, éppen emiatt a pénzügyi kockázat miatt jól jött volna a magyar
államnak, hogyha van mozgósítható tartaléka, vagy legalábbis ennyivel több mozgósítható
tartaléka lenne.

Még egyszer: sajnos nem hallottunk szakmai érvet arra nézve, hogy az energiaellátás,
illetve hogy a MOL helyzete a több mint 500 milliárdos állami részvényvásárlás
következtében mitől lett jobb, ezt nem tudjuk. Azt viszont tudjuk, hogy egy olyan helyzetben,
amikor egyébként is az a gazdaságpolitika legfontosabb problémája, hogy költekezik, és ezt
csak részben tudja finanszírozni a magánnyugdíjvagyon államosításával, ez olyan
nagyságrendű pénz, ami gazdaságpolitikai kockázatokat okoz. Arról külön lehetne vitatkozni
egyébként, hogy ha már egyszer kifizettük, akkor valóban ez lett volna-e a legjobb cél.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Kovács Tibor képviselő úrnak mondtam, hogy nem szívesen adok szót a
vélemény körben, tekintettel arra, hogy megszegte a szabályokat a kérdések körére
vonatkozóan, és őszintén szólva csak azért teszem, hogy mégis szót adok, mert nem szoktam
az ülésvezetői jogkörrel visszaélni. De szerintem ön élt vissza azzal, amikor egészen
konkrétan 8 percen keresztül nem kérdezett, hanem abból mondjuk 7,5 percig véleményt
mondott. Szeretném felhívni a figyelmét most, amikor szót adok, hogy szigorúan be fogom
tartani a 3 percet. Képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! Én nem tettem önre arrogáns
megjegyzéseket, én kérdeztem és véleményt fogalmaztam meg. Számos kérdésem volt a
véleményem során, ami a MOL-vásárlás gazdasági hátterére vonatkozott. Ön továbbra sem
válaszol ezekre a kérdésekre, ezzel szemben azt állítja, hogy válaszolt a kérdésekre.

Kérem, tisztelt miniszter úr, hogy a munkatársaival együtt vegyék elő azt a 18 kérdést,
amit írásban benyújtottunk önnek, és az írásbeli jegyzőkönyvek alapján, ami a parlament
hivatalos ülésein – akár a plenárison, akár bizottságban, akárhol – elhangzott,
szövegszerkesztővel vágják ki azokat a válaszokat, amelyek ön szerint választ adtak arra a
18 kérdésre, amit mi írásban önnek föltettünk. Ezt a munkatársai is el tudják végezni, még egy
titkárnő is meg tudja csinálni. Legyen szíves, csinálja meg, küldje el és válaszoljon, és ne
csinálja azt, amit egyébként tett az írásbeli kérdésre történő válasszal.

A másik: a Déli Áramlattal kapcsolatos ügyekben, én már itt voltam az előző
ciklusban is, tisztelt miniszter úr, amikor a Fidesz-kormány mostani vezetője, az akkori
pártelnök, a külügyekért felelős Németh Zsolt államtitkár úr hazaárulónak nevezte az előző
kormányt akkor, amikor a Déli Áramlattal kapcsolatos szándéknyilatkozatot Oroszországgal
aláírta, és egészen a választásokig ezt a politikát folytatta egyébként. A Fidesz-kormány ezt
követően semmiféle olyan nyilatkozatot nem tett, hogy bocsánat, elnézést, nem kéne
komolyan venni azt, amit 4 éven keresztül harsogtunk az előző kormány időszakában.

Amit az infrastrukturális ügyekről mondott, tisztelt miniszter úr, a célokkal egyet lehet
érteni. Szeretném emlékeztetni arra, hogy az előző kormányok is mind, amikor
kormányváltást követően bejelentették, hogy kísérletet tesznek a rendszer átalakítására, akkor
bizony elég nagy fába vágták a fejszéjüket. Kívánom önnek, hogy ezen a területen sikeres
legyen. Egy dologra szeretném emlékeztetni, hogy ez alatt az egy év alatt egy dolgot sikerült
önöknek elintézni, politikai nyomásra néhány korábban bezárt vasútvonalat nyitottak meg,
egyébként lényegi átalakítást ezen a területen nem sikerült elérniük.

Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Köszönöm. Ha megengedik, a végén én is reagálnék, csak nagyon röviden.
Én is jelen voltam azért a parlamentben most már néhány ciklus óta, és most azt az
élményemet szeretném felidézni, amikor – ha jól emlékszem, Medgyessy Péter idején –
nagyjából azokat a MOL-részvényeket, amelyeket most vissza kellett vásárolni, eladták, és
most arra szeretném kérni… (Kovács Tibor: Nem jól emlékszik, elnök úr.) Én sem vágtam
közbe, képviselő úr. (Kovács Tibor: Jó, de akkor sem így volt.)

Arra szeretném kérni a képviselő urat, hogy idézzék fel, milyen áron sikerült ezeket a
részvényeket eladni, meg azt is, hogy egyébként mit mondott annak idején a parlamenti
ellenzék, minket beleértve. Akkor elmondtuk, hogy olyan cégben, amibe nem kell tőke, mert
a saját erejéből oldja meg a fejlesztéseit, abban az ember nem eladni szokott tulajdont, hanem
stratégiailag hosszú távon megőrizni, mert az értéke nőni fog. Azt gondolom, ez beigazolódott
egyébként. Az értéke egyértelműen nőtt, és ha valahol elpazaroltak nemzeti vagyont, azt
gondolom, akkor pazaroltak el, amikor a MOL-ban meglévő állami tulajdont – egyébként
Medgyessy Péter kormánya idején – eladták. Az nagyon komoly hiba volt, és az volt igazán a
pazarlás.

A miniszter úr meghallgatásáról pedig csak annyit szeretnék mondani, és azt hiszem,
ezt mondhatom a Fidesz parlamenti frakciójának a nevében is, hogy a miniszter úr munkája és
az elmúlt egy esztendőben a minisztérium tevékenysége megfelelt annak az elvárásnak, hogy
hogyan kell radikálisan átalakítani dolgokat úgy, hogy azzal egyébként alapvetően a magyar
adófizetők és a magyar vállalkozások járjanak jól. Ebben az irányban indult el a minisztérium
tevékenysége, és azt hiszem, e téren igen alapos és szerteágazó munkát végeztek el, az
energiaszektortól elkezdve egészen az európai uniós források, illetve a magyarországi
fejlesztési források szétosztásáig bezárólag, és azt hiszem, ezt örömmel nyugtázhatjuk, mert
ez a mai meghallgatáson is egyértelműen kiderült, hogy e munka mögött ráadásul koncepció
van, és annak a koncepciónak a mentén halad a minisztérium tevékenysége. Ez az, ami talán a
leginkább megnyugtató volt a meghallgatás tapasztalatait illetően.

Miniszter úr, most önnek van lehetősége reagálni, ha óhajt.

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, nem élek a
lehetőséggel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szerintem… (Kovács Tibor: Elnök úr, nem adok
igazat, ne haragudjon, a pénzkibocsátás kapcsán.) Mélyen tisztelt képviselő úr, egyelőre én
vagyok a bizottság elnöke. Hogyha ez változik, akkor minden bizonnyal az a lehetőség is
megváltozik, hogy annyiszor ad szót magának, ahányszor akar, most az a helyzet, hogy a
bizottsági meghallgatás ebben a formában véget ért. A sajtó előtt mindenki külön
nyilatkozatokat tehet, tetszése szerint.

Köszönöm szépen, hogy jelen voltak, és a bizottság ülését berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke
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