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Napirendi javaslat

1. A közlekedési operatív program (KÖZOP) ismertetése
Előadó:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselője

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Manninger Jenő (Fidesz), az albizottság elnöke

Márton Attila (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Szalóki Flórián EU-kapcsolattartásért felelős főigazgató (Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 6 perc)

Elnöki bevezető

MANNINGER JENŐ (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a közlekedési albizottsági ülésen megjelenteket. Köszöntöm vendégünket, Szalóki
Flóriánt, aki a közlekedési operatív programot fogja ismertetni. Az albizottság tagjai közül
Volner János jelezte, hogy másik bizottságon elfoglaltságai miatt nem tud jelen lenni, és
Wintermantel Zsolt is jelezte, hogy nem tud jelen lenni más irányú elfoglaltsága miatt.

A bizottságnak nem kell egyébként a mai ülésen határozatot hozni, hanem egy
tájékoztatót hallgatunk meg. Munkatervi megbeszélésünk során felmerült az igény, hogy a
közlekedési operatív programról ezen albizottság keretein belül is hallgassunk egy előadást,
illetve tegyünk fel kérdéseket, úgyhogy ezért vettük föl napirendi javaslatnak. Megjegyzem,
múlt héten lett volna már az eredeti időpont, de akkor több képviselő jelezte, hogy nem tud
részt venni a szerdai napon, az egy rövid hét volt, így került a mai napra. Megköszönöm még
egyszer azoknak, akik alkalmazkodtak az időpontváltozáshoz, mint előadónk is.

A közlekedési operatív program (KÖZOP) ismertetése

Kérdezem az albizottság megjelent tagjait, van-e észrevételük a napirenddel
kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor gondolom, elkezdhetjük a tárgyalását. Meg is
kérem akkor előadónkat, illetve annyit tennék hozzá, hogy ha jól tudom, az albizottság tagjai
megkaptak, kézbe kaptak egy tájékoztatót, tudjuk, hogy ez már kézben van, ehhez képest
kérném meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részéről a KÖZOP-program vezetőjét, ha jól
tudom, Szalóki Flóriánt, de majd ő pontosítja a titulusát.

Köszönöm szépen. Tessék parancsolni!

Szalóki Flórián tájékoztatója

SZALÓKI FLÓRIÁN (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség): Köszönöm szépen, elnök úr.
Én is tisztelettel köszöntöm az albizottság tagjait, köszönettel vettük a lehetőséget, hogy a
közlekedési operatív programot bemutassuk. Mielőtt belekezdenék ebbe, ami szét lett osztva
prezentáció, hadd mondjak egy pár szót, illetve fő stratégiai kérdést, és utána, ha gondolják a
kollegák, akkor érinthetjük a slide-on foglalt tételeket is.

A KÖZOP öt prioritással rendelkezik, pontosabban hattal, de ebből öt, ami hasznosul,
a hatodik a technikai segítségnyújtási keret, ami gyakorlatilag a program irányítási
struktúráját finanszírozza, tehát azok a munkabérek, egyebek, a közreműködő szervezet
működési költségei.

Az öt prioritás pedig a következőként áll össze. Az egyes prioritás gyakorlatilag az
autópályák, transzeurópai hálózatok. A kettes prioritás a vasúti hálózat, ott is a nemzetközi
elérhetőségek, segítő korridorrendszerek. A hármas prioritás az, ahol a térségi utak, az egy,
kettő, három számjegyű utak finanszírozása biztosított. Itt van egy lehatárolási pont a
regionális operatív programokkal, ahol a négy, öt számjegyű utak finanszírozását támogatja a
program, az a regionális operatív program. A negyedik prioritás kifejezetten nem
személyeknek, hanem az áruk intermodális átrakodási kapcsolatainak a biztosítását szolgáló
projekteket hivatott finanszírozni és támogatni. Idetartozik például a záhonyi kiemelt projekt.
Végül az ötös prioritás az, ahova a személyek közlekedését, szabad mozgását, tehát a
személyszállítást szolgáló projektek tartoznak. Ezek a városi, elővárosi közlekedési projektek,
nem a vasút, tehát nem a vasúti hálózat, azt említettem, az a második prioritásba tartozik.

A KÖZOP az ÚMFT vagy ÚSZT - Új Széchenyi-terv - legnagyobb programja,
mintegy 7 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. Ez körülbelül egyharmada a teljes
előirányzatnak. Viszonylag jól kiegyensúlyozott program olyan értelemben, hogy a négy fő
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terület - tehát autópálya, vasút, közösségi közlekedés és a térségi utak - rendszerében
nagyjából ilyen negyed előirányzat van szánva, most ezt csak körülbelül mondom, tehát
viszonylag balanszírozott a program. Ebben átcsoportosítási lehetőségekről később még
beszélek.

A tényleges KÖZOP-keret tehát – megközelítőleg, forintban – egy 1940 milliárd
forintos keret. Azért mondom, hogy megközelítőleg, mert technikai árfolyamon. Ezt a NGM
iránymutatása alapján negyedévente frissítjük, egyrészt a kötelezettségvállalásokat, másrészt
az aktuális kifizetéseket. Az Európai Bizottság felé, illetve az Európai Bizottság felénk
euróban biztosítja a fedezetet.

A program jelenlegi állásában a tényleges szabad keret mintegy 578 milliárd forint.
Amit ez jelent, az az, hogy erre a keretre még nincs támogatási szerződésben forrás biztosítva
kivitelezési vagy előkészítési projektekre. Tehát 578 milliárd. A szabad keret a számunkra
még ötletszinten sem benyújtott, illetve ismertetett, ha úgy tetszik, az elfogadás folyamatában
már valamilyen stádiumba jutott projektek korrigált összege 328 milliárd forint. Ez azt jelenti,
hogy az 578 és a 328 közötti különbség egy részére már a program felé, a közreműködő
szervezethez a kedvezményezettek - rendszerint állami vállalatok, tehát a NIF Zrt., a MÁV
Zrt., a GYSEV, illetve önkormányzatok - már nyújtottak be projektötleteket, azonban ezeken
még nincs pénzügyi kötelezettségvállalás.

Strukturális problémát vet föl az úgynevezett NIF-áfa. Nem tudom, hogy a bizottság
tagjai mennyire ismerik az ügyet, de a NIF a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amely
exkluzív jogot gyakorol az állami beruházásoknál a vasút és a gyorsforgalmi úti fejlesztések
esetén, és egy, kettő és három számjegyű utak kapcsán a KÖZOP-ban szintén
kedvezményezettként szerepel. A fejlesztéseit felénk bruttó finanszírozásban nyújtja be, tehát
az elszámolás bruttó módon történik, az Európai Bizottság pozíciója ebben a tekintetben
viszont az, hogy a NIF-nek, illetve a magyar államnak ebben a rendszerben, intézményi
rendszerben az lett volna az elvárható kötelezettsége, hogy ezen infrastruktúrák, amelyek
létrejönnek, ami után díjat szedünk, tehát itt autópályákról van szó vagy/és alap vasúti
infrastruktúráról, ahol a pályahasználati díjon vagy a menetjegyeken keresztül bevétel
generálódik, amelyen viszont van áfatartalom, tehát olyan intézményrendszert kellett volna
kialakítani, ahol visszaigényli a beruházáskori áfát a beruházó állami vállalat. Mivel ezt a NIF
nem teheti meg, ezért jogvita van a felek közt, tehát a magyar kormány és az Európai
Bizottság közt. A tisztázásra Strasbourgban két precedensper zajlik, egy a Kelenföld-
Székesfehérvár vasúti fejlesztés, ahol perelünk, ott a felperes a magyar kormány, a KIM az
eljáró minisztérium, a másik projekt pedig az M43-as, Szegedtől az országhatár felé tartó rész,
ahol szintén a Bizottság pozíciója az, hogy tessék megfelelő módon elszámolni felé a
projektet, ne bruttó módon.

Ennek egyetlenegy üzenete az, hogy ne próbáljon a tagállam költségvetési transzfert
realizálni fejlesztési előirányzatokon, mert mi történik az áfával. Azt a központi költségvetés
bevételezi. Nyilván makrogazdasági szempontból ez egy teljesen érthető dolog, hiszen a
költségvetés kiélezett helyzetben van, nyilván ezt a tájékoztatást tudomásul vesszük.

Ez 220 milliárd forint, körülbelül ennyi összegre becsüljük a NIF-áfa összegét a
közlekedési operatív programban, ami egy kérdőjel, strukturális kérdőjel. Ha nyerünk a
bíróságon, értsd, az áfa tényleg jogosan volt benyújtva az elszámolási időszak elején, és a
1083/2006. tanácsi, parlamenti rendelet rendelkezései alapján, illetve az adóról szóló direktíva
alapján elszámolható költség, akkor - ha úgy tetszik - ennyit bevételezett a központi
költségvetés ebben a hétéves ciklusban, ha pedig nem, akkor van egy érdekes helyzet, mert
akkor ennyivel nő a projektekkel lefedendő terület. Tehát megközelítőleg 10 százaléka a
programnak az az érték, amit - ha egy negatív eredmény jön ki a bírósági eljárásból - le kell
tudnunk fedni egy vészhelyzet esetén is projektekkel.
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Ez így volt a 2004-2005-2006-os időszakban működő nemzeti fejlesztési terv esetén,
programmenedzsmentnél bevett gyakorlat, hogy nyilván költségvetési helyzettől függő
képesség függvényében, de túlvállaljuk a programot. Ennek a túlvállalásnak az oka az, hogy
vannak olyan audit által feltárt hiányosságok - majd rátérek még később -, közbeszerzési
hibák, akár szakmailag félrement projektek, gondoljunk Győr-Gyönyű nem működő
projektre, ahol a finanszírozásra azt mondja a donor, hogy ebben nem akar részt venni,
közben ki lettek fizetve a számlák, tehát ebből már nehéz visszalépni. Magyarul, ilyenkor
szoktunk helyette egy alternatív költést kínálni, akkor gyakorlatilag projektcserékkel meg
lehet oldani azt, hogy a kieső tételek még mindig - hogy mondjam - a 100 százalék fölött
tartanak minket, tehát nem veszítünk vissza nem térítendő támogatást. Ez azonban ott vet föl
problémát - visszatérek a makrogazdasági helyzetre -, hogy ha indokolatlan mértékben
túlvállaljuk a programot, azt meg nem bírja elviselni nyilván a központi költségvetés, mert a
túlvállalás forrása mindenképpen valami egyéb pénz, mint ami uniós forrás.

Tehát ez egy olyan dilemma, amit szerintem tudnia kell az albizottság tagjainak. Az,
hogy itt van ez a NIF-áfa, önmagában körülbelül 10 százalékos értékű előirányzatot jelent. Ha
bukjuk a pert, akkor ez automatikusan lefedendő projektekkel. Mivel időben a perben való
döntés 2012-13-ra valószínűsíthető, viszont a végkifizetési dátum ebben a programozási
időszakban 2015. december 31., lehet látni, hogy 200-220 milliárd forintot két év alatt
fölhasználni szabályosan azért egy komoly kihívás. Tehát ez a NIF-áfa egy nagyon erős
kérdőjel most jelenleg a programban. Van még több ilyen kérdőjel, még rá fogok térni
később.

Ha a NIF-áfára vonatkozóan eszközlünk túlvállalást, ez a cirka 10 százalék, akkor
viszont következésképp adódik, hogy semmiféle hibalehetőség nem marad a programban,
tehát akkor magyarul, minden egyes számlának, minden egyes projektnek hibátlannak kell
lenni és működőnek, meg nem lesz meg az a biztonsági pufferünk, amit ez a NIF-áfa történet
képvisel, illetve a NIF-áfa története jelent, eszközölt túlvállalást képvisel. Kétszer nem lehet
túlvállalni, tehát 20 százalékkal nem lehet túlvállalni egy ekkora programot, az elképesztő

méretű, az egy 500 milliárdos túlvállalás lenne.
Ha már említettem, akkor mondom itt ennél a pontnál, hogy nyilván a sajtóból vagy

egyéb munkájukból fakadólag a kollegák értesültek a 4-es metró körüli bizonytalanságokról.
Ez a projekt sosem volt a közlekedési operatív program részének szánva, egy politikai döntés
során került a program elszámolható költségeibe még az operatív program tárgyalási
szakaszában. Ennek van pozitív és negatív hatása. A pozitív hatás az, hogy ezt a projektet
EIB- és egyéb forrásból kezdték el gondolni, építeni. Ennek a projektnek a költségvetése,
most az egyes szakaszról beszélünk, tehát csak a tízállomásos szakaszról, nem beszélünk a
kettes és a hármas, a négyes szakaszról, ennek a projektnek a támogatási értéke 220 milliárd
forint, ami uniós és hazai támogatásra tart számot. Ennyivel könnyebb helyzetbe került kvázi
a kedvezményezett, hiszen az EIB felé nem a teljes projektértéket, ami ha jól emlékszem -
ezek a számok változnak és nőnek - 350 milliárd körüli az egyes szakasznál most, azonban
ebben jelentős mennyiségű el nem számolható költség található, tehát ezt akkor tisztán banki,
EIB- vagy világbanki forrásból kellene finanszírozni. Úgy tudom, hogy az EIB-vel volt a
megállapodás. Akkor jött a javaslat, hogy legyen benne az operatív programban a 4-es metró.
Az ötös prioritásban forrás volt, az Európai Bizottság döntése értelmében bekerült egy
plafonérték, ez 60 százalék, a prioritásnak maximum a 60 százalékáig nyújtható támogatás a
metróprojektre. Ez volt az a megállapodás, ami maximálta a metróra adható támogatásértéket.
Egyébként ez a 60 százalékos plafon is ellehetetlenítette volna a kettes szakasz uniós
finanszírozását, illetve annak 85-15 százalékos arányát, hiszen az Unió megmondta, hogy
maximum 60 százalékát szánja annak a prioritásnak, a metrófinanszírozásra.

Az ötös prioritás kerete, ahogy mondtam, körülbelül az operatív program negyed
értéke, tehát 4-500 milliárd forint közötti érték, azonban a 4-es metrónál még két strukturális
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probléma merült föl. A szerződéseket egy FIDIC mérnöki környezetben kötötték, magyarul
minden költség, amit a mérnök leigazol, elvi síkon elszámolható. Ez azonban az Unió
számára emészthetetlen, a közbeszerzési elveknek és szabályoknak ellentmond és a
szerződésmódosításoknak a jogszabályban követett rendszerét nem követi le. Az kevés, hogy
azért finanszírozható vagy azért módosítható a szerződés, mert a mérnök azt mondta. Ő azt
kéri, hogy a dokumentáltsága a szerződésmódosításoknak olyan legyen, amit egyébként
megkövetel a jogszabály, tehát tárgyalásos eljárás, hirdetmény közzététele nélkül induló
tárgyalásos eljárás, magyarul, legyen lepapírozva, hogy mi mennyibe kerül azon a
szerződésmódosításon, ami jelentkezett a projektben.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség még a 2009-es évben mintegy 43 milliárd uniós
forrást vett ki az elszámolható szerződések köréből, azt hiszem, tizenegy nagy értékű
szerződést jelentett, alapvetően az állomási építéseket. Ennek az oka a közbeszerzések nem
megfelelő volta volt, illetve olyan közbeszerzési hiba, ami ezeknek az állomási költségeknek
az elszámolhatóságát lehetetlenné tette volna, azonban ha az Európai Bizottság auditorai
állapítják meg a hibát, akkor a forrás elveszett a tagállam számára. Tehát muszáj volt egy
megelőző csapást vagy vágást eszközölni a projekten. A megmaradt támogatási érték, ami a
projekten még mindig ott van, 180 milliárd forint. 180 milliárd forint, euróforint uniós forrás
van kötelezettségvállalással rögzítve ezen a projekten.

Ahova ki akartam lyukadni a legelején, az az, hogy azonban most - és ez van a
sajtóban több helyütt - vita van a metrószerelvények szállítói, a francia Alstom cég és a
főváros, illetve a Budapesti Közlekedési Központ vezetése közt. Ez a vita nem újszerű. A
tavalyi döntésében a közgyűlés föl is szólította a BKV-t, azt hiszem, egy nyári döntésében,
hogy álljon el a szerződéstől, amennyiben nincs bizonyos határidőig megállapodás, illetve
nincs szerződésszerű szállítás; nem volt, a BKV fölmondta a szerződést. Ez egy olyan
helyzetet teremtett, amit most a felek megpróbálnak tárgyalásos úton rendezni.

Tudjuk, hogy a 2-es metró szerelvényei és a 4-es metró szerelvényei ebben a
szerződésben összekapcsolódnak, bár külön loton vannak, de ugyanaz a szállító és azért a
probléma is hasonló. Az Alstom nem tud, nem akar, nem volt képes - nem tudom, hogy
melyik igét kell itt behelyettesíteni - olyan szerződésszerű teljesítésre, ami a megrendelőt
kielégítette volna. Következésképpen a projekt, ahogy most ezt mi látjuk, nem rendelkezik
megnyugtató időn belül, módon gördülő állománnyal, tehát magyarul, nem lesznek benne
metrókocsik. Ha ez így van, akkor… Ez egy akkut probléma. Holnap is megyek Brüsszelbe,
nemcsak ez ügyben, hanem erről is szó lesz, megpróbálunk megállapodást kötni az Európai
Bizottsággal, azonban ha nem sikerül, akkor lehet látni, hogy 2015. december 31. az a
végdátum, amíg ennek a projektnek az utasokat szállítani képes projektként működnie kell.

Olyan nüánszokról már nem is beszélek, hogy időben ez korábban volt gondolva, tehát
2013-ban ez egy működő projekt kellett volna hogy legyen, ami miatt két évet elveszítünk a
projekt hasznos életciklusából, pontosabban később kezdődik meg a projekt üzemelése,
innentől kezdve a költség-haszon elemzés felborul, hiszen a számot egyébként is egy nagyon
kiélezett számítási módszertannal igazolták, tehát a projekt megtérülését a vizsgált 30 éves
időszakban.

Tehát a 180 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás ezen a projekten a Bizottság
jelenlegi pozíciója alapján akkor indokolt - ez az a csökkentett érték, ami megmaradt ezen a
projekten -, ha ez egy működő projekt. Ha ez nem egy működő projekt, akkor a mondatot nem
fejezném most be, mert ez egy tárgyalás alapja lesz, hogy hogyan tudunk elszámolni
egymással. A Bizottság egy alagutat nem finanszíroz, azt gondolom, ez érthető. Azt az ideát
eladni az Európai Bizottságnak, hogy a következő ciklus hétéves időszaka, ami 2014-20 és a
2007-13-as időszak átfedésekor a 4-es metró legyen egy hídprojekt, ezt a hídprojekt
koncepciót elkezdtük nekik mondani, magyarul, bizonyos részek ebben az időszakban
valósulnak meg, bizonyos részek pedig a következő időszak terhére valósulnának meg, erre
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nincs válasz még. Tehát az, hogy a 180 milliárddal kell-e alternatív projekttel gondolkoznunk,
mi történik akkor a költségvetéssel, ha egy ilyen tétel megjelenik mint finanszírozás, azt
milyen módon tudjuk, illetve tudja az NGM és az NFM közösen biztosítani, erre nincs válasz.

Elnök úr föltette a kérdést tegnap, legalábbis megkaptuk, hogy gondolkodunk-e a
pótlásán. Nem tudom, hogy a válaszunk megérkezett-e. A válasz azért dodonai egy kicsit,
mert nincs erre válasz még, tehát ez nagyon erős függvénye annak, hogy mi az Európai
Bizottság pozíciója. Ha hajlandó a projekt részzárására ebben a ciklusban, és megcsináljuk az
alagutat, megépülnek a belső építészeti munkák, a térrendezés a felszínen megtörténik és
ezzel gyakorlatilag fogadókésszé válik a szerelvényekre és a biztosítóberendezési munkákra
az infrastruktúra, amelyet 2014. január 1-jével induló új időszak forrásaiból benépesítünk
vagy egyébként saját forrásból benépesítünk egy 15 darabos flottával, azt gondolom, az egy
sikertörténet lenne, ha ezt így el tudnánk számolni. Ebben az esetben a kieső forrás nem
180 milliárd, hanem megközelítőleg 20 plusz 30 milliárd, 50 milliárd forint. Az is hatalmas
összeg, de mégse 180, hanem csak 50.

A Siemens-szerződés, ami a biztosítóberendezéseket kínálja, illetve szállítja, és az
eszközbeszerzés, ami a metrószerelvényeket, az cirka 50 milliárdos tétel. Ez az, amit jelenleg
nem látunk megnyugtató módon rendezettnek ebben a projektben, ugyanolyan, mint a NIF-áfa
története, egy nagy kérdőjel, hiszen méreténél fogva ez a probléma akkora, hogy egy
programmenedzsmentet is már össze tud zavarni, hiszen tudjuk, hogy 5 milliárd forint is
rengeteg pénz; itt nem 5-ről, hanem 100 milliárdokról beszélünk mint bizonytalanság. A 4-es
metróról akkor ennyit tudok mondani.

Nem tudom, hogy az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, ha nem, akkor
átmennék ezen a szétosztott anyagon, egy-két pontot kiemelve. (Az elnök jelzésére:) Menjünk
tovább. Köszönöm.

Az akciótervi táblázatokra különösebben nem vesztegetnék időt. Itt én azt vállalom,
hogy eljuttatok a titkárságon keresztül az albizottság tagjainak egy olyan komplett táblázatot,
ahol mintegy 200 projekt tételes adatai szerepelnek. Vannak összesítő táblázatok. Ez az
akciótervi táblázat még engem is meg szokott téveszteni. Ez arról szól, hogy mennyi keret
volt megnyitva, azonban maga a táblázat arról nem szól, hogy abból mennyi lett fölhasználva,
arról az az anyag fog szólni, amit eljuttatunk önöknek, ha ezt megtehetem. Mégis miért tettük
bele? Azért, mert a kormány felé, illetve az akciótervi tervezésnél ezekkel a táblázatokkal
működik a rendszer.

Amiben döntés született elnök úrral - nem Manninger elnök úrral, hanem Petykó elnök
úrral, az NFÜ vezetőjével -, hogyha úgy tetszik, „kisöpörjük a padlást”. Tehát az aktuális
akciótervezési időszakban minden forrást, ami megmarad forrás, gyakorlatilag elérhetővé
teszünk az állami vállalatok, illetve az önkormányzatok számára, nem tartalékolunk a 2013-
15. évek következő akciótervezésére már semmit, pont azért, mert olyan bizonytalanságok
vannak, hogy előrehozott költéssel megpróbálunk minél előbb teljes lefedést, teljes
kötelezettségvállalási lefedést biztosítani a programra.

Előremennék az akcióterv tervezett módosítására, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a
bent levő forrásokat, illetve a még le nem kötött bent levő forrásokat - az elején mondtam egy
328 milliárdos számot - milyen célok mentén lenne érdemes megfontolni, esetleg
fölhasználni. Ez ügyben és ezen információkban, célokban nincs döntés, tehát az NFM
vezetőségével sincs még döntés, úgyhogy ezt értelmezzék úgy, hogy ez egy javaslat az NFÜ
oldaláról. Erről még az Európai Bizottsággal is egyeztetni kell, hiszen velük munkaműhely-
megbeszélések szintjén már érintettük a célokat. Elvileg támogatóak, azonban megállapodás
nincs, és az operatív program ilyen irányú módosítására vagy apró módosítására is lehet, hogy
sort kell keríteni.

Vegyük akkor sorba, amiket javasoltunk. Célzottan közlekedésbiztonságot javító
fejlesztések. Azok, amikre itt gondoltunk a vasútnál, az autópályánál és az országos
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közutaknál, kis értékű beruházások, gondoljunk itt egy-egy lámpás csomópont kialakítására,
körforgalmi csomópontra vagy olyan vasúti átkelőkre, ahol számos baleset történik. Ezeket
angolul úgynevezett complex pointsnak mondják, tehát gyakorlatilag az olyan krónikus
baleseti gócpontok, ahol viszonylag kis értékű, célzott fejlesztésekkel elég komoly, humán-,
emberveszteségben, illetve gazdasági kárban való megtakarítást lehet elérni.

Mondok egy példát. A vasúti átkelőknél rendszeres például az, hogy a kamionok
letörik a műanyag kart, mert pont lökhárító magasságban van, nincs kedve várni és áthalad.
Az ezzel okozott kár is jelentős már egyébként, nem beszélve a baleseti helyzetről, amit kreál.
Nagyon egyszerű, egy kamera elhelyezése a jelzőberendezésben megoldotta több helyütt, erre
persze figyelmeztetni kell a sofőrt is, és ott nem fordul elő. Ezek apró összegű beruházások,
pár millió forintból megoldható. Nyilván itt a rendőrséggel való együttműködés szükséges. Ez
csak egy példa arra, hogy milyen elképzelések lehetnek. Vagy például a vasúti
kereszteződéshez vezető útszakasznál a rámpa szöge. Ha nem lendületből kell átmenni a
megrakodott teherautónak, hanem van egy hosszabb felvezető szakasz, akkor nem csinálja azt
meg, hogy nekiindul nagy lendülettel, és be se látja egyébként ad absurdum a kanyart, a vasúti
pályát, hanem megy, mert át akar jutni. Ebből is több baleset bekövetkezik. Nem megyek a
részletekbe. Ezeknek a részleteit ki kell dolgozni.

Itt együttműködünk az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-vel, a MÁV-val, nyilván a
GYSEV-vel, tehát olyan üzemeltetőkkel, szakági üzemeltetőkkel, ahol van tapasztalat, illetve
a Magyar Közúttal. Úgy tudom, az ÁAK és a Magyar Közút szintjén jelentkezik majd egy
intézményi racionalizálás, de nyilván akkor az egyesített szervezettel leszünk kapcsolatban.

Az intelligens közlekedési rendszerek. Ez gyakorlatilag semmi más, mint olyan
költséghatékony informatikai rendszerek, amelyek részben utastájékoztatás, részben az
elektronikus jegyrendszer vagy akár az elektronikus útdíjrendszer. A Széll Kálmán-terv
nevesíti az elektronikus útdíj bevezetését Magyarországon, de gondoljunk a dugódíjra, a
behajtási díjra Budapesten, illetve Pest megyében. Azt gondolom, hogy ezek a rendszerek, a
közlekedési rendszerek fenntarthatóságát segítik, vagy azért, mert utasszámot növelnek,
amellett utazási komfort növelésével, vagy azért, mert bevételt, emelt bevételt termelnek,
ilyen a jegyeladásból származó emelt bevétel, vagy ha az útdíj tényleg megvalósul végre,
akkor ott nyilván az autópálya-matricákhoz képest jelentősen nagyobb bevétel lehet.

Itt egy átfogó koncepciót javasolnánk első körben, ami azt írja le, hogy ha valaki
fejleszt szigetszerűen… Most például a Volánoknál a regionális operatív program több
projektet finanszírozott, járműflotta-menedzsment egyéb címszóval, azonban ezek az önálló
fejlesztések nem illeszkednek egy nagy egészbe. A nagy egészet nem kell túl bonyolultnak
elképzelni, egész egyszerű dolgokról beszélünk: adatbázisok egymás közt átadhatóak
legyenek, autópályán forgalmi adatok átadhatók legyenek mondjuk a BKK-nak, amely
Budapesti Közlekedési Központként arra lenne hivatott, hogy megfogja a városhatárban a
bejövő forgalmat és megpróbáljon minél nagyobb számú egyéni autóhasználót átirányítani a
közösségi közlekedési rendszerekre. Viszonylag egyszerű dolgok, és pont ezért az Európai
Bizottság ösztökél is minket ebbe az irányba, hogy ilyen irányú fejlesztéseket is csináljunk.

A 3. pont a határ menti közlekedési infrastruktúrafejlesztések. Ne keverjük össze azzal
a határ menti programmal, amit azt gondolom, sokan nagyon jól ismernek, a kisösszegű, kis
értékű projekteket, amik helyi érdekű projekteket megvalósítók és finanszírozza, akár az
Ipoly-hidakra gondolunk, akár a határ menti kis utak helyreállítását szolgáló úgynevezett
európai területi együttműködésre, ez a régi CBC-program, így talán többen ismerik.

Itt arról van szó ebben a javaslatunkban, hogy vegyük például a magyar-román
határszakaszt, itt hat darab térségi út metszi a határszakaszt, egy, kettő, három számjegyű út.
Ha ezt a hat darab utat úgy tudnánk megnézni hálózati funkcióját is vizsgálva, hogy a magyar
oldalon és a túloldalon, illetve a román oldalon is megnézni, hogy a ráhordó kis utak
rendszere, azok esetleges helyreállítása milyen forgalmi hatást indukál az egyes
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főinfrastruktúrákon, ezen a hat darabon, amiről beszélek, akkor lehetne egy csomagban
eszközölt helyreállítási rekonstrukciós program, ahol már van egy prioritási rendszerünk,
megvan az a 15 vagy 20 kis út, amit ha helyreállítunk, akkor olyan forgalmat generálunk azon
a hat kiemelt szakaszon, hat kiemelt úton, hogy nyilván az magyar érdeket szolgál. Tehát itt
ez kicsit más, mint az európai területi együttműködési program, ahol egyesével vizsgálja az
utakat a program. Itt csomagszintű vizsgálatra kerülne sor.

Nyilván a partnerállamokkal meg kell állapodni, hogy ez a program működhessen,
nehogy félreértésekre kerüljön sor, tudjuk, hogy ez nemzeti érzetet sértő gesztusokra is
értelmezhető. Amiben ez nóvum, az az, hogy a túloldalon vagyonértéket hozunk létre nyilván
magyar forrásból. Mire gondolok? A megvalósíthatósági tanulmány túloldali fejlesztéseket is
vizsgál, azonban egyrészt a 2014-20-as időszakra jól megalapozott operatív programjaink
lesznek a határszakaszra. A második. Nyilván Magyarországnak, illetve a magyar
hatóságoknak jelentősebb hatása van a sorrendiség meghatározásánál, hogy mely utakat
milyen okból kívánja - és nemcsak utakról beszélhetünk, hanem vasúti infrastruktúráról is -
helyreállítani.

Nyugat-Európában a határszakaszokon, a régi határokon az átjárási sűrűség 4
kilométerenként van átlag, nálunk 40. Ez az érték jelentős különbség. Ez is indokol egy
strukturális váltást.

A következő a vasúti járműbeszerzések, állomásfejlesztések és jegyértékesítési
rendszer. A járműbeszerzésekről megint csak a sajtóból több helyütt lehetett hallani, de az
előbb mondtam példaként a 4-es metró kocsijait. Azt gondolom, nem eszik olyan forrón a
kását, mert nem olyan egyszerű egy ilyen tendert lebonyolítani. A debreceni villamostender
hatodik körét futja, két éve nem tudjuk szerződésbe kényszeríteni, illetve szerződésbe adni a
tendert. Ennek azért van egy erős figyelmeztető üzenete: nem szabad csodát várni úgynevezett
mentőprojektként a járműtenderektől.

Tehát igen nagy darabszámú járműgyártó indulna a tenderen, négy-öt-hat akár, és ezek
a magyar közbeszerzési törvény sajátságossága folytán úgyis megtámadják egymás eljárásait,
tehát akárki áll elől nyerésre. Innentől kezdve az, hogy időben ez mikor realizálható,
szerintem egy erős kockázatot hordoz, ezért is javasoltuk azt, hogy indítsunk ilyeneket, de
nyilván azzal a fenntartással, hogy nem biztos, hogy ez 2015. december 31-ig sikeresen zárul,
tehát tudjunk szakaszokat építeni a szerződésbe, ha úgy tetszik, szállítási hullámokat. Tehát
bizonyos mennyiséget leszállít mondjuk 2014-ig, utána eldönti a tagállam, Magyarország,
hogy ebben a ciklusi forrásban, tehát a 2007-13-as időszak forrásai terhére vagy pedig már a
2014-20-as időszak forrásainak a terhére hívja le a következő kontingenst. Ez lehet villamos,
lehet metró, lehet trolibusz vagy zéró kibocsátású autóbusz, tehát olyan meghajtás, aminek
gyakorlatilag zéró az emissziója. Tudjuk, hogy ilyen nincs, de a lokális emisszióról beszélek,
tehát nem az életciklus-elemzéses emisszióról.

Az állomásfejlesztéseknél azt gondolom - Molnár államtitkár asszonnyal egyeztettünk
-, hogy ez egy nagyon hatékony dolog lenne, hiszen az, hogy van 8 perc menetidő-
megtakarítás a pályarekonstrukcióknál, nagyon fontos és nyilván egy elérendő cél, azonban
ahol az utas szembesül az utazási komforttal, az leginkább az állomási környezet és maga az
eszköz, amin utazik. Ha az eszközt modernizáljuk - gondoljunk itt motorvonatok beszerzésére
-, elkerülhetetlen, hogy az állomási rekonstrukciókra is sor kerüljön. Itt most ne szépítészeti
beruházásokra gondoljunk, hanem olyasmikre is, amik alapvető kiszolgálások: egy mosdó,
egy várókörnyezet, egy utastájékoztatás, hogy tudja, hogy mikor melyik peronról indul, egy
megközelíthetősége a peronnak, tehát hogy ne kelljen bőrönddel le-föl mászkálni a
lépcsősorokat, ilyesmikre gondolunk.

Most például Kőbánya-Kispest állomásnak merült föl az esetleges fejlesztése a MÁV
részéről. Tudjuk, ott van egy magánberuházás. Nem tudom, ki járt arra mostanában, de egy
komoly infrastruktúra épül oda a régi Kőbánya-Kispest mellé, a Ferihegyi reptér felé menet
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lehet látni, azonban a régi állomásépület és peron megközelíthetősége jelen állás szerint
maradna, ami szerintem nonszensz, tehát abban a viszonylag új környezetben az a régi
infrastruktúracsonk, amit ott meghagyott a magánberuházó, minimálisan is a szégyen
kategóriába tartozik. Ezzel is lehetne például foglalkozni, nem feltétlen hatalmas összegű

rekonstrukciókra gondolunk itt, tehát nem a Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar vagy
Kelenföld rendberakása, hanem kisebb állomásoknál a rekonstrukciók.

Járműbeszerzésekről beszéltem. Ez az 5. pont. Ez jelentkezik országos szinten, tehát
gondoljunk a MÁV-nak a motorvonattendereire vagy ad absurdum egy állami holdingra - szó
van a Volán és a MÁV holdingosításáról -, ott esetleg valamiféle flottabeszerzésre
gondolhatunk, és itt a BKK-nak lenne a projektje, ez a Közlekedési Központ. Én úgy tudom, a
múlt héten a Fővárosi Közgyűlés döntött és támogatta az elképzelést, egy 130 milliárd forint
értékű halmazt raktak össze. Erre mondtam azt az előbb, hogy javasolni fogom azt a
vezetőknek, illetve a kormány államtitkárainak, hogy egy ilyen, kontingensekre bontott
stratégiában közelítsük a kérdést. Ez óvatosság is, ugyanakkor jól lehet operálni a különféle
programidőszakok forrásaival.

Az úthasználat-arányos, elektronikus díjszedés lehetőségét jó két éve beraktuk az
operatív programba, akkor támogatta a monitoringbizottság. Nagyon nehezen mozdul ez a
projekt. Ez egy túlzottan átpolitizált történet. Én azt gondolom, hogy a létrejött
infrastruktúráknak a fenntartási időszakban - tehát az minimum öt év, az átadástól számított öt
év - a fenntartásra fordítandó forrást ez a rendszer garantálná. Ezt így látja az Európai
Bizottság. Tehát ők is érdekeltek abban, hogy Magyarország egy idő után, ha úgy tetszik,
önfenntartóvá váljon a tranzitforgalom okozta károk reparálása kapcsán, ne szoruljon külső

finanszírozásra. Most nem tudom pontosan a számot, de ez a matricabevétel olyan 50 milliárd
forint, 40 és 50 milliárd forint között szokott lenni évente. Az autópályákra fordított
rendelkezésre állási díj környezetében kell értelmezni ezt a javaslatot.

Amit elértünk az Európai Bizottsággal, az az, hogy elvben nyitottak nemcsak az
előkészítést finanszírozni, ha erre a kormány, illetve az NFM igényt tart, hanem magára a
rendszer kiépítésére is, akkor nem kellene PPP-konstrukcióba bonyolódni a kormánynak.
Tehát magyarul, nem az lenne, hogy szolgáltatást vásárol, hanem az lenne, hogy terméket
vásárol, megveszi magát a rendszert, kijelöli az üzemeltetőjét a rendszernek, ami lehet az
ÁAK, tehát az Állami Autópálya Kezelő is vagy más szervezet, amelyet erre kijelölnek.
Onnantól kezdve nem kell a privát üzemeltetőnek egyfajta ilyen lízingdíjat vagy éves
törlesztést fizetni, magyarul, a teljes bevétel állami bevétel, és az állam dönti el, hogy milyen
módon, formában, ütemezésben használja föl. Ez lenne egy lehetőség.

Mielőtt továbbmennék a következő pontra, egyetlen dolgot mondok ehhez. Ez Európai
Regionális Fejlesztési Alapból menne, ami a hármas prioritás, a térségi utak prioritása. Amiért
javasolta az NFÜ ezt megfontolásra, az az volt - elnök úr is találkozott ezzel a
problematikával a 86-os út kapcsán -, hogy számos utat az állami beruházó vállalat
szakaszokra bontva készített elő, 7-8 kilométeres szakaszokra szedte szét magát a fizikai
infrastruktúrát, akkor is, ha az útszakasz mondjuk két megyei jogú várost köt össze és
mondjuk 65 kilométer hosszú. A 86-os út esetében 14 szakaszban sikerült előkészíteni a
projektet, amivel az a gond, hogy egyben senki nem nézte meg, illetve nem nézette meg,
viszont az Európai Bizottság ezt a 14 szakaszt egy projektként kezeli, és hiányolja azokat az
átfogó vizsgálati dokumentációkat, ami az egyben való vizsgálatot jelentené. Mire gondolok?
Környezeti hatásvizsgálat és gyakorlatilag a költség-haszon elemzés.

Az NFÜ tisztában van azzal, hogy nem szabad bizonyos utaknál - az átmenő forgalom
jelentős mértéke, a tranzit miatt - tovább várni a fizikai megvalósítással, azonban lesznek
olyan utak, szinte biztosan, ahol a donor azt fogja mondani, hogy ez nem az uniós
követelményeknek megfelelő előkészítés volt, és helyette hozzunk alternatív projektet. Erre
nyilván nem leszünk képesek, hiszen olyan mennyiségű előkészített projektünk nincs. Annak
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alternatívájaként javasoltuk a Bizottságnak, hogy akkor fontolja meg az elektronikus díjszedés
rendszerének a kiépítését, és azon utakat, amelyek kiesnek a rossz, hibás előkészítés okán a
finanszírozás lehetőségéből, az útdíjbevételekből tudnánk realizálni. Nyilván a használat teszi
tönkre, a tranzit teszi tönkre ezeket az utakat jórészt, illetve a kor, de azt akkor nem uniós
forrásból, hanem már hazai bevételből tudnánk rekonstruálni. Ez egy stratégiai csere, ha
belegondolnak, tehát nem szakaszolt utak, rosszul előkészített utak finanszírozása történne
meg, hanem gyakorlatilag ami elkerülő szakaszt ott beruháznánk, hogy vigyük el minél előbb
a belvárosi részekről a forgalmat, ami azonban nem elkerülő szakasz, hanem egyéb, a 86-os út
példáján mondom, mondjuk még tíz egyéb szakasz, ott elképzelhető, ott már az
útdíjbevételekből tudnánk fejleszteni. Csak példaként mondtam, nem feltétlen a 86-os út ezen
halmaz egyik eleme.

19 ilyen projekt van, tehát 19 nagyprojekt állt össze azon 70-75 darab útszakaszból,
amit a NIF Zrt. külön életként kezelt, külön támogatási szerződéseket kezdeményezett rá,
satöbbi. Tehát azért ez egy jelentős probléma, mert nem hálózati szempontból vizsgálta az
egyes utakat, nem hálózati rendszer elemeként, hanem 7-8-9 kilométeres infrastruktúránként
készítette elő. Nem ugyanaz a történet.

A vasúti szabályozási programra csak egy mondat. Nem létezik most vasúti építési
szabálygyűjtemény. Nagyon sok helyen a MÁV-nál a saját belső szabályzataikban vannak
rögzítve bizonyos műszaki paraméterek. Ilyen szintetizált jogszabálycsomag, illetve
szabványcsomag készült az utakra, ez a magyar útügyi előírások címen fut, hasonlót
készíttetnénk a vasútra. Azt, ami képesség kialakult a mélyépítési szektorban az utak kapcsán
az elmúlt 15-20 évben, jó lenne realizálni a vasútnál. Nyilván a saját ipar védelme érdekében
egy ilyen szabálygyűjtemény a magyar vállalkozókat előnybe helyezi külföldiekkel szemben,
hiszen akkor ebből az egységes szabályozásból tudnak építeni. Idetartozik a tram-train
rendszere, ami gyakorlatilag egy elővárosi villamosfejlesztést takar. Debrecen, Miskolc,
Szeged, Hódmezővásárhely viszonylatokban már kaptunk tram-train jellegű pályázatokat és
adtunk előkészítési támogatást, illetve ítéltünk meg előkészítési támogatást a zsűrin keresztül,
azonban a tram-train műszaki paramétere, a jogszabályi környezete nincs kialakítva. Tehát
valamelyik projekt példáján - ez lehet Debrecen, de lehet Szeged, hódmezővásárhelyi tram-
train projekt - el kellene készíteni egy, a tram-trainre vonatkozó szabálygyűjteményt,
mondom, ennek a vasúti szabályozásnak akár az egyik köteteként.

A 8-as a közúti hídfelújítási fejlesztési program. Én ezzel elég szkeptikus vagyok,
szerintem ezt nem fogja elfogadni az Európai Bizottság, de abszolút indokolt sajnos
műszakilag. Olyan rossz állapotú hidak, infrastruktúrák vannak, ahol egyrészt szükséges lenne
egy állapoti adatbázis, másrészt pedig annak egy sorrendisége, tehát tudjuk azt, hogy melyik
az az első tíz fejlesztés, ami elkerülhetetlen a következő három évben mondjuk, és annak a
tíznek nekiállni. Tehát körülbelül erről szól.

A 9-es egy viszonylag érdekes konstrukció lenne. Létrehozunk infrastruktúrákat a
KÖZOP-ból, illetve más operatív programokból, de nincs már képesség és kapacitás vagy
forrás az üzemeltetéshez szükséges gépek beszerzésére. Működtetésre még csak lenne, de a
beszerzésre nincs. Nem túl nagy értékű dolgokról beszélünk itt: hómaróról, fűnyíró gépekről,
metszőgépekről akár, vagy kisebb kerékpárúti rendszereken kis hókotró traktorról, vagy pedig
nyárra a fűkaszákról, de gondolhatunk egyébként például a túlsúlyos tehergépjárművek
kiszűrésére szolgáló mérlegállomásokra is. Tehát ott az NKH lenne a kedvezményezett
például.

Én azt gondolom, hogy ez egy innovatív, jó dolog, nem túl nagy költségű, ezt érdemes
lenne megfontolni. Az Európai Bizottság ez ügyben az állami támogatás kérdését vetette föl,
hogy miért pont azoknak az üzemeltetőknek a gépparkját újítjuk föl, itt elvileg más cég is
üzemeltethetne vagy karbantarthatna utakat, de erre nyilván jogszabályi választ kell majd
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adni, valamelyik kijelöléssel kell nevesíteni. Lehet, hogy ez már így is van, sajnos én nem
tudom pontosan.

A nemzeti összközlekedési stratégia gyakorlatilag a részstratégiákból egy olyan
átjárható rendszert hozna létre, ami már a 2014-20-as időszak forrásaival is számol. Ezt jó
lenne úgy csinálni, hogy nem megint egy új stratégiát csinálni, mert stratégiákból azért van
egy pár, hanem egy szintetizált, immár tényleg egységes, a kormányzatnál, a KIM-mel
egyeztetett tematika szerint megvalósult stratégiában látnánk a célt. Én azt gondolom, hogy
miniszter úr eldönti, hogy most ezt a KKK - a Közlekedési Koordinációs Központ - vagy a
KTI - a Közlekedéstudományi Intézet -, vagy ki fogja elkészíteni vagy elkészíttetni.

A 11-esről már beszéltem, ez a mérlegállomások beszerzése, járműmérlegelés. A jelen
levők jobban tudják, mint én, de nagyon nagy mennyiségű túltöltött, túlrakott gépjármű
közlekedik, ami önmagában is a gyenge állapotú útrendszernek már a normál töltöttségi,
terheltségi szinten is jelentős terhelést jelent. Túltöltötten, túlsúlyosan pedig elképesztő
károkat okoznak.

A vízelvezetési rendszer a tavalyi rendkívül csapadékos év miatt vált indokolttá.
Számos helyen volt olyan főúti szakaszon elöntés, ahol korábban sosem. Most viszont van
egy viszonylag egzakt felmérés vagy feltérképezés, hogy mely útszakaszokon jelent komoly
problémát a belvíz, ez az ár.

Közlekedésirányítási modell a 13. pont. Itt a BKK kapacitásait megerősíteni, a városi,
elővárosi közlekedésben betöltött funkcióját megtámogatni hivatott fejlesztésről van szó.
Gondolunk intézményfejlesztésre, létszámbővítésre, informatikai, IT-s típusú fejlesztésre, és
jó lenne egy egységes fővárosi közlekedési modell beszerzése. Egyébként ez az országos
stratégia részeként az országra is igaz, ami köztulajdonban van és nem kell minden egyes
projektben később megvásárolni bizonyos cégektől közlekedési modelleket, sokkal
egyszerűbb egy modellt karbantartani, tulajdonolni és kötelezően odaadni annak, aki később
projektet fejleszt adott régióban, mint mindig beszerezni azt a modellt. Ennek két oka van:
ugyanabból az analízisből dolgoznak a projekt-előkészítő cégek, tervezőintézetek, míg ha
külön-külön modellek vannak a projektek mögött, akkor előfordulhat, hogy bizonyos
helyzetértékelések félremennek, egész egyszerűen nem illenek össze a projektek, amikor
elkezdenek működni.

A KÖZOP kockázatairól csak röviden. A 4-es metróról már beszéltem, az egy jelentős
kockázat. Az előkészítési anomáliákat érintettem a térségi utak szakaszolt előkészítése
kapcsán, ahol a válaszunk az útdíj lenne vagy/és nyilván darabonként próbáljuk védeni az
Európai Bizottság felé a hibásan előkészített utakat. A költségnövekmények
elszámolhatóságát említenem kell, mert részben iparági infláció, másrészt a piac hektikus
működése folytán 30-40 százalékos költségnövekmény figyelhető meg csak ebben az évben
például a vasútfejlesztésnél. A fajlagos költségekre nézve indítottunk most egy vizsgálatot,
hogy két nyugat-európai, két közép-európai és két kelet-európai vasútfejlesztési projektnél
hogyan alakulnak az egységárak, hogy az Európai Bizottság felé tudjuk védeni ezt a
költségnövekményt.

Az intézményrendszeri összeférhetetlenségről csak két mondat. Létezik egy
közreműködő szervezet a KÖZOP-ban, ez a KIKSZ Zrt. Ez most jelenleg az MFB alatt, a
MAG Zrt. mögött egy leánycégként működik, tehát az MFB-csoport alatt van, ugyanúgy,
mint a NIF Zrt. és az ÁAK Zrt. is. Ez tulajdonosi szinten összeférhetetlenséget jelent, hiszen a
KIKSZ Zrt. alapvetően egy kontroller, tehát egy ellenőri funkciót tölt be a rendszerben, míg
akit ellenőriz, ugyanahhoz a tulajdonoshoz tartozik, mint ő maga. Ez az Európai Bizottság
szemében egy elfogadhatatlan helyzet. Ilyen már volt a KÖZOP történetében korábban, ha
valaki emlékszik rá, akkor a KKK-ban volt a KIKSZ, akkor volt a KKK KIKSZ nevű
formáció, onnan kiszedtük a KIKSZ-et, akkor egy önálló főosztály volt, és létrejött egy önálló
zrt., egy KIKSZ Zrt., egy 300 milliós törzstőkével rendelkező vállalat. Most ez a helyzet vált
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összeférhetetlenné a kormányzati átalakítások okán, hiszen egy helyre söpörték a zrt.-ket az
MFB alá, és most a tulajdonos, kereszttulajdonlás ott jelentkezik problémaként az MFB
szintjén.

A rendszerre adandó válasz előkészítés alatt van. Az összeférhetetlenséget
valószínűleg meg kell szüntetni. Több szcenárió fut: vagy a KIKSZ-et kell máshova rakni,
vagy az ÁAK-t és a NIF Zrt.-t kell máshova rakni. Drasztikus megoldás is elképzelhető és
közreműködő szervezet nélkül is futhat tovább a program, végül is nincs olyan rettenetes
darabszámú projekt. Majd látni fogják a táblázatból, amit elküldök önöknek, hogy körülbelül
150 projektről beszélünk, amit menedzselni kell, tehát végső soron ez közreműködő szervezet
nélkül sem lehetetlen.

Végül a KSZ-ek, tehát pontosan a KIKSZ Zrt.-nek a támogatási szerződés áfatartalma.
Nem untatnám a részletekkel önöket, ugyanaz, mint a NIF Zrt. áfája. Egy állami vállalat, egy
állami tulajdonú vállalat ne számlázzon úgy be egy programba, hogy áfát szerepeltet a
számlán és nem tudja visszaigényelni annak a tartalmát, hiszen egy költségvetési transzfer
keletkezik. Tehát a probléma egészen hasonló a NIF Zrt. áfaproblémájához, amit az előbb
mondtam el.

Azt gondolom, hogy ez volt a prezentáció, ha kérdésük van, akkor állok
rendelkezésükre.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy amint azt előzetesen jeleztem,
hogy itt a nehézségeket és a kockázatokat, illetve a múltból megörökölt elszámolási
problémákat is kértem ismertetni, így az áfával és Brüsszel véleménye szerint a közbeszerzési
- hogy mondjam - hibákból vagy a közbeszerzési eljárások kifogásai miatt fellépő
problémákat is láthassuk, úgyhogy köszönöm szépen.

Van-e kérdés? (Jelzésre:) Igen, van kérdésünk egy pár, és majd én is teszek föl, de
átadom a szót Márton Attilának.

Kérdések, felvetések

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. Elöljáróban köszönöm Szalóki
úrnak a prezentációját. Nagyjából értettem, amit itt az összefoglaló táblázatokkal
kapcsolatban elmondott. Nekem egészen konkrét kérdésem lenne. Nem tudom, hogy most az
összefoglaló táblázat nélkül erre fog-e tudni válaszolni, megmondom őszintén, mert ezekből
az anyagokból ez nem biztos, hogy kiderül, de ha esetleg nem, akkor viszont kérem majd,
hogy később legyen kedves. Jó? Először is az általános kérdésem arra vonatkozna, megértve,
hogy az akcióterv prioritásai hogyan épülnek föl, azt mondja már meg nekem, legyen kedves,
hogy az egy számjegyű főutak ügye, kérdése - egészen konkrétan itt részben a 11,5 tonnás
megerősítés, részben pedig a kapacitásbővítés, tehát mondjuk a kétszer kétsávosítás kérdése,
nem autópálya, hanem az útátbocsátó képesség növelése érdekében - pontosan hol található,
melyik akciótervben van benne. Vagy bocsánat, az akciótervnek melyik prioritásában van
benne?

SZALÓKI FLÓRIÁN (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség): Ez a 3-as prioritásban van az
egy, kettő és három számjegyű utaknál. Megmutatom. (Szalóki Flórián a laptopon mutatja
Márton Attilának.) Így néz ki az összesítő táblázat és itt vannak az alapprioritások. Az
összesítő táblázat szerint a 3-as prioritásban 483 milliárd 900 millió a keret, a szabad keret
meg ennyi, és itt vannak a projektek. Ha ebbe belemegyünk, egy sor egy projekt, elég rosszul
látszik, azért nem is tudnám kivetíteni, és itt van az összes projekt is. Kivitelezés és
előkészítés, itt van bontva, itt van a szakaszhatár. Ez meg a kivitelezés, ami a szürke vonal
alatt van.
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MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen. A konkrét kérdésem akkor arra
vonatkozik, ez egészen pontosan az én választókörzetemnek egy régóta húzódó kérdése,
problémája, ez Hajdú-Bihar megye, és a 4-es számú főút hajdúszoboszlói elkerülőtől az M35-
ös és a 4-es főút csomópontjáig terjedő, 14 kilométeres szakasszal kapcsolatos. 2009-ben
készült egy anyag - ami forgalomszámlálási, mérési adatokat tartalmazott, illetve különböző
tervváltozatokat - arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ennek az útnak a kapacitását növelni
konkrétan a kétszer kétsávosítással. Számomra meg a környékben élők számára is elég
megdöbbentő volt, hogy a közelmúltban sajtóhírben pedig arról lehetett hallani, hogy a 11,5
tonnás megerősítése van előkészítés alatt ennek az útszakasznak. Ez azért igazából komoly
kérdés, mert minden forgalomszámlálási adat azt bizonyítja, hogy már a viselhető, tűrhető
érték fölött van jóval ennek az útnak, útszakasznak a terheltsége. Ugyanakkor viszont, ha a
11,5 tonnás megerősítésre kerül sor, akkor a hazai gyakorlatnak megfelelően legalább 15 évig
ehhez az úthoz senki nem fog hozzányúlni, európai uniós finanszírozás sem lesz hozzá, hazai
forrás egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz.

Tehát a kérdés konkrétan arra vonatkozik, hogy lehet-e még ezen változtatni,
módosítani. Úgy látom és azért kérdeztem, hogy melyik prioritásban van, mert van még
egyébként 2011-re szabad forrás. Tehát adott esetben lehet-e a kétszer kétsávos kialakítással
megnövekedett költséget még itt beállítani, vagy egyáltalán hogy állnak ezek a kérdések,
illetve az Európai Bizottság mennyire ragaszkodik a már leadott és Brüsszel felé lejelentett
listákhoz? Itt mekkora mozgásra van lehetőség? Nekem ez lenne a konkrét kérdésem.

Köszönöm szépen.

SZALÓKI FLÓRIÁN (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség): Köszönöm szépen a kérdést.
Megtaláltam ezt a projektet, a 100. sorszámon szerepel ebben a táblázatban, amit mondtam,
hogy el fogok küldeni. Akkor fölolvasom, hogy ugyanarról beszélünk-e. Ez a 4-es számú főút
209, 420, 216, 450 kilométerszelvények, Hajdúszoboszló-elkerülő, Debrecen-elkerülő, M35
autópálya déli csomópont közötti szakaszának 11,5 tonnás tengelyterhelés… Így van, tehát jól
mondta a képviselő úr, hogy csak tengelyterhelésre adták be.

Sajnos emlékszem erre az ügyre, mert azon az ominózus egyeztetésen, ahol az egyik
kollegám volt ott, a szaktárca egyik képviselője, aki még mindig a szaktárcánál dolgozik, azt a
pozíciót képviselte, hogy ne kapacitásbővítés történjen meg, tehát ne növeljük a forgalmi
sávok számát, hanem csak tengelyterhelés. Tiltakoztunk, hiszen a forgalmi adatok miatt
abszolút indokolt volt a kapacitásbővítés, és én nem is értem egyébként, hogy miért szerepel
így. Javaslom, hogy ezt Völner államtitkár úrral egyeztessék. A fizikai lehetőség az operatív
programban adott még, ezek a projektek nem mennek Brüsszelbe méretükből fakadóan,
hiszen 13 milliárd forint körül van most az az érték, 50 millió euró fölött, ahol brüsszeli
döntés szükséges. Tehát erről itthoni döntések születnek. 5 milliárd forintig az irányító
hatóság, afölött a kormány dönt.

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Jó, köszönöm szépen. Tehát magyarul, ha az itthoni
egyeztetések megfelelőek, adott esetben ez még változtatható, módosítható, és ha jól értem, az
önök szakmai egyeztetésen is képviselt álláspontja szerint is önök támogatnák itt a kétszer
kétsávos bővítést a forgalmi adatok alapján, ami egyébként teljesen egyértelmű.

SZALÓKI FLÓRIÁN (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség): Pont azért, mert egyértelmű
volt. Nem az NFÜ dolga egyébként a műszaki tartalmak meghatározása, én direkt hátrébb is
vonultam, és a kollegáimat is kértem, hogy ne próbáljanak meg egyértelműen pozíciókat
elfoglalni a tervzsűriken, de én úgy tudom, hogy a tervtanácson, tervzsűrin a szaktárca
álláspontja volt, hogy oda nem kell kapacitásbővítés. Az okokat mi nem ismerjük. Nyilván ha
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ezt megkérdezi bárki, elmondjuk, hiszen ezekről a megbeszélésekről jegyzőkönyv készül, de
gondolom, senkit nem érdekel a helyiek közül, hogy most miről van jegyzőkönyv vagy miről
nincs. Itt az az érdekes, ahogy mondta a képviselő úr, hogy ha fejlesztünk, akkor utána… A
15 év nem tudom, hogy precíz becslés-e, de biztos, hogy 5 évig nem lehet hozzányúlni ahhoz
az úthoz, mert akkor visszafizetés terheli a kapott támogatást.

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Vantara Gyula képviselő úr!

VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a
tájékoztatót. Általános jellegű kérdést szeretnék önnek feltenni. A magyar közúthálózat és a
magyar vasúthálózat állapota közismert, gondolom, nem kell ragoznunk. A fejlesztések
között, illetve a prioritások, akciótervek között számtalan olyan van, aminek a jogosságát
megkérdőjelezni mondjuk nem szükséges. Mégis fölmerül az emberben a kérdés, hogy ilyen
úthálózati viszonyok, ilyen, ön által is megemlített hídállomány mellett van-e valamifajta
prioritás. Nem vitatva azt, hogy az országos közúthálózaton az egymással kommunikálni tudó
forgalomirányító berendezéseknek van jelentősége akár balesetvédelem, akár egyéb okok
miatt, de felmerül a kérdés, hogy az, amikor településeket vagy országrészeket nem lehet
megközelíteni, mert olyan állapotú úthálózatok vannak vagy vasúthálózat, akkor milyen
prioritásokat gondolnak ágazatokon belül és az ágazatok között is. Ebben hogyan tudnak
együttműködni a szereplők?

A másik pedig, hogy ön itt a beszámolója utolsó néhány mondatában mozaikszavas
cégmegnevezéseket használt, amit a jelenlévők körülbelül 90 százaléka nem értett, tekintettel
arra, hogy olyan bonyolult az egymáshoz való kapcsolati rendszerük. Mennyiben gátolja ez a
munkát? Gondolok itt a békéscsabai ügyre. A NIF és az NFÜ közösen küzd mondjuk a helyi
önkormányzattal együtt, hogy a vasút bizonyos érdekeit, illetve az ön által említett, időt
meghaladott előírásait módosítva végül is egy olyan fejlesztést hozzon létre, amely szükséges
és nélkülözhetetlen.

A kérdés tehát röviden a szervezeti kapcsolatok, azoknak a hatásai, hogy mennyiben
látja szükségét egyszerűsíteni ezen rendszeren. Az ágazatok közötti és az ágazaton belüli
fejlesztések prioritásainál itt a felsorolt, szabad keret felhasználására vonatkozó 13 ötlettel,
hangsúlyozom, én szakmailag egyetértek, de mi a prioritás jellege? Ilyen viszonyok között,
ahol a tűzoltás véleményem szerint a legfontosabb, nem kellene-e ezeket az erőket
koncentrálni és ezeket a problémákat megoldani?

Köszönöm szépen, és aztán még szeretném majd idejét igénybe venni a M44-es és az
említett ötös korridor Mezőtúr-Lőkösháza közötti szakaszával kapcsolatban. Köszönöm.

SZALÓKI FLÓRIÁN (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség): Köszönjük szépen. A válasz
az, hogy két éve, három éve folyamatosan kértük a tárcát vagy a korábbi vezetést is, hogy
prezentálja azt a prioritási sorrendet, pontosabban mutassa be azt a módszertant, ami alapján
sorrendbe állítja a beruházásokat, tehát hogy hol fejlesztünk, miért pont ott, miért akkor és
miért az áll elől, miért nem a másik. Én azt gondolom, hogy ez nem létezik, illetve lehet, hogy
most már létezik, korábban biztos, hogy nem létezett. Akkor Csepi Lajos volt az államtitkára
a közlekedési szektornak. Csepi úrtól, Kerékgyártó úrtól folyamatosan kértük. Az apparátus
képessége nyilván egy szűk keresztmetszet arra, hogy az új vezetőség mivel gazdálkodik. Én
azt gondolom, hogy ez most sincs nálunk. Tehát a válasz sajnos az erre a kérdésre, hogy
fogalmam sincs.

Az, hogy miért ezek a projektek vannak itt, mert ezek vannak előkészítve egyébként.
Én azt gondolom, hogy olyan tehetetlenségi lendület uralkodik ebben a szektorban, hogy
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mondjuk elkezdtek öt éve előkészíteni egy projektet, az körülbelül mostanra előkészített,
érett. Nem megyek újra bele ebbe az előkészítési anomáliarendszerbe, ami terheli ezeket a
projekteket, de fűszerezi a sorrendiséget ez is, hiszen a 86-os út, azt gondolom, hogy aki megy
azon, tudja, látja, hogy egy probléma, az M44-es hiánya egyértelmű a dél-alföldi régió
életében, a 4-es útnál az előző kérdésben, hogy az miért csak útburkolat-megerősítés. Amikor
mi ezt szóvá tesszük, akkor az a válasz, hogy ehhez mi nem értünk. Ez teljesen rendben van,
ezt a közlekedési szakirányítás kézben tartja. Én azt gondolom, ez nincs így.

A közlekedési stratégia, amit az előbb említettem, azt hiszem, a 12-es pontként
szerepelt, pont a nemzeti összközlekedési stratégia kellene hogy kimondja, megmondja, hogy
előbb az elérhetőség, az, hogy ne holdbéli tájon kelljen közlekedni, mert azért aki jár vidéken,
látja, hogy milyen állapotok uralkodnak. Ez igaz a vasútra is. Miért pont most a Szajol-
Püspökladány projektet csináljuk vagy kezdtük meg 162 milliárd forint értékben, amikor
elvileg Magyarország egyik legjobb vasúti pályája? A nagyon rosszak közt nyilván könnyű
jónak lenni, de erre a válasz az, hogy csak. Tehát sajnos erre nem tudok megnyugtató és
rendezett választ adni, és ahogy mondtam, a műszaki kérdések, ahogy a 4-es útnál ez
fölmerült, nem az NFÜ hatásköre, hanem az NFM hatásköre. Tehát mindenképpen miniszter
úrral, illetve államtitkár úrral javasolok egyeztetést.

Én azt is gondolom, hogy nyilván erőfeszítések történnek, ha úgy tetszik, az
olajtankerrel való manőverezésre, de mire ez a hajó megmozdul, az elképesztő idő. Én azt
szeretném, hogy legalább öt év múlva legyen egy rendszerezett nem gondolkodás, beruházási
terv, mert ha úgy tetszik, hétéves beruházási tervekről beszélünk uniós finanszírozásnál.
Tudjuk, hogy idén mit csinálunk, jövőre mit csinálunk, miért azt, miért akkorát építünk, a 4-es
útnál miért nem építünk akkorát. Lehet, hogy valakinek a fejében megvan ott a magyarázat,
hogy miért csak tengelyterhelés, mert lehet, hogy autópályát akar ott vinni három év múlva,
most mondtam valami vadat, de hogy azt mi nem látjuk, az biztos.

Visszatérve az ötös korridorra. Az ötös korridor 2015. év végéig befejezendő vasúti
fejlesztések közt szerepel. Most Békéscsaba kapcsán a vasúti fejlesztésre kérdezett rá
képviselő úr, arra egy külön feljegyzést is tudok küldeni. Most a napokban írtuk elnök úrnak,
Petykó elnök úrnak. Nyilván bizalmas anyagról van szó, tehát kérem, ezt ne terjesszék, de ezt
természetesen eljuttatom a képviselő úrnak, ha tudunk még beszélni két mondatot utána.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor majd még visszatérünk esetleg.
Akkor először én is egy-két megjegyzést tennék. A mai tájékoztatót elsősorban itt a

szakmai kérdésekre, nem annyira a projektekre kihegyezve tettük és a projektbemutatásokra,
projekten felmerülő kérdésekre. Én két kérdést tettem fel. Természetesen abszolút választ
kaptam az elszámolási, az áfa- és egyéb problémákra, amiket az előbb említettem. A másik
kérdés a beruházások előkészítésének gyorsítására vonatkozott. Erre is kaptam választ,
úgyhogy gondolom, ezzel le is zárható. De azért ezt a mondatot fölolvasnám itt, már csak a
jegyzőkönyv miatt is, hogy ahol gyorsítani lehet még, hisz a többit meghatározzák az uniós
eljárások, az állami tulajdonú területekkel, befejezett projektekkel kapcsolatos MNV Zrt.
hozzájárulások megadása, a kulturális örökségvédelmi feltárásokkal kapcsolatos eljárások és
költségek szabályozása.

Én azt gondolom, hogy most ne menjünk bele, ez részben törvényalkotási feladat. Azt
gondolom, hogy ezzel majd külön foglalkozhatna esetleg az albizottság, mert ezen a téren
nyilvánvaló, hogy itt az illetékes minisztériumok képviselőivel együtt tudnánk ezt megvitatni,
úgyhogy ez talán hasznos lenne. Ezért említettem.

A másik. Magával a KÖZOP-pal kapcsolatban annyit tudnék mondani
hozzászólásként az előző kérdéshez, hogy egy közlekedésfejlesztési stratégiát el kellett ehhez
fogadni, az van is, és ez vissza is tükröződik a KÖZOP-ban azért. Az kétségtelen, hogy az a
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probléma az elmúlt tíz évben, hogy minden fejlesztést az uniós forrásokból kell
megvalósítanunk, és ez okoz esetleg olyan problémákat, hogy valóban bizonyosan az ország
egyes térségének problémája, bár lényegesen kevesebb vagy csak a regionális programokban
maradt pénz, ami meg meglehetősen kevés. Tehát nem tudjuk kezelni ezeket a problémákat.

Itt teljesen jogos ez a felvetés egyébként, ezt mindig vitatjuk, de most tényleg esetleg
ezt is egy későbbi albizottsági ülésen lehet elsősorban a Fejlesztési Minisztérium
képviselőivel megbeszélni, habár itt már eléggé kötött pályán haladunk a szó szoros,
többszörös értelmében, mert a vasúti felújításoknál valóban az a gond, hogy azért nem látszik
a több százmilliárdnak a hozománya, mert részben nagyon - hogy mondjam - néhány
meghatározott folyosóra költjük rá, ez a vasúthálózatnak százalékban nagyon kevés helye, ott
is rendkívül igényes, rendkívül magas szintű felújításokat követnek el. Egyébként viszonylag
korábban is talán a legjobb pályák voltak ezek a közlekedési folyosók, egyébként is
legfejlettebb szakaszai voltak a vasúthálózatnak. Ezekre költődik most az uniós pénz úgy,
hogy a többi részre pedig, ismerjük, olyan kevés pénz jut, hogy végül is még az össz
menetidő-növekedést sem lehet kimutatni aztán a végén, ahogy most állunk. Remélem, hogy a
helyzet javulni fog.

Ugyanez a probléma egy kicsit a 11,5 tonnás utaknál is, úgy gondolom. Itt többször
fölvetettük, ezeket most nem kívánom megismételni, de valóban a 86-os út tipikus példája
ennek. A 11,5 tonnás tengelyterhelés biztos hasznos, be is vállalta Magyarország, hogy ezt a
programot végigviszi, mindenképpen szükség is van rá, csakhogy néhány településen ez nem
oldja meg a gondokat. Tehát ha ez nem járul kapacitásbővítéssel helyenként, vagy ami még
fontosabb, elkerülő utak építésével, akkor tulajdonképpen a tranzitforgalom növekedésének
vagy igényének eleget tehetünk lényegében, de az ott lévő lakosság ezzel nincs megsegítve,
mert gyakorlatilag… Nem akarom részletezni, ismerhetjük a kérdést. Több ilyen problémánk
volt, itt jelzem, a 86-ossal kapcsolatban is. Ezeket most azért nem hoztam ide, mert tényleg
nem egy-egy projektről kívántunk itt beszélni, másrészt meg ezek sajnos szintén kötött pályán
haladnak, tehát elkezdődtek a beruházások, akkor már rendkívül nehéz újrakezdeni és esetleg
mégis egy elkerülő utat építeni.

Ezzel együtt azt gondolom, általános megjegyzésként hadd szögezzem le, hogy
nagyon fontos lenne minden esetben ezt az érvet megvizsgálni, ahol még van rá lehetőség, a
76-os útnál lesz ilyen, a Bagod-elkerülő, ahol jóllehet többletköltségekkel jár az elkerülő út
építése, de ténylegesen az jelent megoldást, az átmenő forgalom feltételeinek javítása nem
oldja meg az ott lévők problémáját.

A tervtanácsról meg annyit, hogy azt szintén a Fejlesztési Minisztérium képviselőjével
kell majd valami későbbi ülésen megbeszélnünk. Azt tudjuk - és tudnék példát mondani -,
hogy valóban beleszóltak még a tervtanács működésébe is, volt rá példa, de ennek utána kell
járni, hogy minek az alapján döntötték el. Most készül a gyorsforgalmi utak koncepciója, azt
hiszem, ennek a társadalmi vitája lefolytatódott, készen áll egy koncepció. Itt van azért egy
prioritási sorrend. Tehát van erre - hogy mondjam - előkészület. Nyilvánvaló, hogy ez nem
bonyolult.

Egy kérdésem lenne a kiadott anyaggal. Azt tudom mondani, hogy nyilván támogatjuk
az útdíj bevezetését. Hangsúlyozom, tehergépjárművekről van szó, csak kifejezetten
tehergépjárművek esetén, elsősorban a tranzitforgalom költségeinek a megtérítésében. A 6.
pontban van egy ilyen megjegyzés, hogy az uniós támogatás értékét csökkenti. Ez szintén az
áfa miatt van, vagy belép, ha díjat szedünk, az már egy másik történet. Ha erre vissza tudnánk
térni.

Számomra a legfontosabb információ talán az volt, hogy itt a 3-as prioritásban azért
rendkívül nagy változások várhatók ez esetben, mert ha belép az elektronikus díjszedés, és ha
ezeket az eddigi fejlesztéseket, ami talán akkor a 11,5 tonnás főútvonal-fejlesztéseket is érinti,
összességében kell vizsgálni, a hálózati hatásokat kell vizsgálni és ezek kikerülnek, akkor itt
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nagyon nagy átrendeződés lehetséges a térségben. Ezeket nyilván jó lenne majd azért látni,
hiszen nem szeretnénk olyan… Ezt se kérdezném most meg pontosan, de csak jelzem, hogy
itt valóban olyan anomáliákról van szó, mint például a csornai elkerülő a Nyugat-Dunántúlon,
ahol körülbelül most már mindenki szakmailag egyetért vele, hogy ez az ország egyik
legjobban terhelt útja. Bőven tízezer egységjármű fölött van, két nemzetközi tranzitforgalom
találkozik, és mégis most már 6-7 éve húzódik. Azt hiszem, még az előkészítése sincs kész a
csornai elkerülő útnak. Ezt majd máshol megbeszéljük, de ilyen nagyságrendű problémákról
van szó.

Tehát azért teszem szóvá, hogy mindenképpen azért azt biztosítani kellene, hogy ezek
az alapvető tranzitútvonalak, a 44-es, 86-os, ahol nincs szakmai vita arról, hogy ez szükséges,
legföljebb a részletekben vannak viták, hogy pontosan hol a nyomvonal és mekkora legyen a
kapacitása az útnak, ezekhez mindenképpen biztosítani kellene forrást ebben a koncepcióban.

Köszönöm szépen. Nincs egyelőre más kérdésem. Parancsoljon! Ha akkor igazából a
kérdésre visszatérhetnénk, hogy ez mennyiben változtatja, ha a 3-as prioritásban az útdíjat
bevezetik, akkor nő a támogatási értéke. Köszönöm.

SZALÓKI FLÓRIÁN (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség): Igen. Köszönöm szépen.
Mielőtt válaszolok, az előbb elmaradt egy válasz a közlekedési integrált központtal. A KIKSZ
Zrt. közreműködő szervezet, ez azt jelenti, hogy ő köti meg az irányító hatóság irányítása,
döntése alapján a támogatási szerződéseket a kedvezményezettel, amely a NIF Zrt. vagy a
MÁV Zrt. például más projektek esetén. Látok lehetőséget a gyorsításban, egyszerűsítésben.
Tehát ez volt a kérdése.

Amit próbáltam mondani az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Az MFB alatt ott a
NIF Zrt. és a KIKSZ Zrt. is. Egy drasztikus döntés esetén vagy egy drasztikus megoldás
esetén megszűnne a közreműködő szervezet, ebben az esetben az embernek csak saját
magával kell békét lelnie, ez gyakran egyszerű, de akkor ki van iktatva egy szereplő. Az, hogy
gyorsít-e vagy lassít-e, azt gondolom, hogy az ördög a részletekben van, de nyilván lehet
olyan megoldást találni, intézményi megoldást, hogy a KIKSZ Zrt. erőforrásainak - az
nagyjából olyan 75 ember - egy részét, jóval kisebb részét beintegrálni az irányító hatóságba,
a nagyobb részét berakni a NIF Zrt.-be. Ezzel az állami beruházó vállalat például
dokumentáltságban vagy például a projektek előrehaladásában, számlák kifizetésében egy
jelentős gyorsulást érne el. Tehát látok lehetőséget javulásra.

Visszatérve elnök úr kérdésére, hogy miért csökken a támogatás. Mert olyan bevétel
generálódik az úton, ami jövedelemként jelentkezik, és a költség-haszon elemzéseknél ezt a
bevételt az iránymutatások alapján figyelembe kell venni. Amennyiben a bevétel meghaladja
a karbantartásra visszaforgatott összegeket, akkor jelentkezik olyan eredmény, ami csökkenti
a támogatási intenzitást. Magyarul, amennyi pénzt tudunk rá az Uniótól szerezni, az a
százalék csökken. Ha nincs egyáltalán bevétel, tehát ha például az M0 autóutat nézzük, a
Pestet elkerülő délről, keletről, ott nem szedünk díjat, ott nem lehet díjat szedni, mert amúgy
átmenne a tranzit a városon, a díjszedés hiánya miatt ott 85-15 százalékos finanszírozási
képlet van, 85-öt ad az Unió, 15-öt a kormány. Ha mondjuk egy díjas útról beszélünk, mint az
M43-as autópálya például, ha jól emlékszem, ott 65 százalék volt az intenzitás, tehát 65-öt ad
az Unió és 35-öt ad a kormány, teszi ezt a jövőbeni bevételek reményében. Nyilván az a 35
most jelentkezik kiadásaként, apránként folyik be; a projekt 30 éves életciklusában vizsgáljuk
a költséghasznok alakulását.

Vannak olyan projektek, amelyek soha nem térülnek meg. Olyat elvileg nem lehet
finanszírozni, de látjuk, itt a 4-es metró, annak a hasznai. Ott már tényleg mindent
összeszedtünk, ami haszonként értelmezhető, hogy valaha megtérüljön ez a fajta beruházás.

De visszatérve a kérdésére, ha díjasítottá válnak bizonyos utak, főúti szakaszok -
szemben az eddigi vagy nem díjas, vagy csak matricával díjas helyzethez képest -, akkor
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növekszik az a bevétel, amit az út generál, és ezért át kell számolnunk a költség-haszon
elemzéseket. Bizonyos utaknál most 85-15-ben csináljuk a térségi utaknál a fejlesztést, sőt azt
mondom, hogy 98 százalékban 85-15 arányban. Magyarul, nagyon ritka az, hogy
gyorsforgalmi vagy leendő gyorsforgalmi útszakasz funkcióját figyelembe véve csinálunk rá
egy költség-haszon elemzést, hanem azt mondjuk, hogy gyakorlatilag nem termel több
bevételt, mint amennyi a karbantartására visszaforgatódik. Azonban ez nem lesz feltétlen
védhető, abban az esetben, hogyha valóban működik a Széll Kálmán-terv szerint 2013-tól az
elektronikus útdíj bevételrendszere. Ebben az esetben megnőnek a bevételek. Tehát amit mi
most odaítélünk a projektekre támogatást, mondom, 85-15 arányban, 85 EU, 15 hazai, ott az
EU-rész csökkenni fog. Hogy hova fog pontosan csökkeni, azt nem tudom megmondani, mert
ahhoz kell tudni a pontos bevételek számát.

Azt gondolom, hogy olyan 70-75 közt lesz az az érték százalékban, ahol ezeknél a
térségi utaknál a végső képlet megáll. Ez azt jelenti, hogy mi mondjuk finanszírozunk hetven
darab projektet, akkor hetvennél eddig 85-15-ben finanszíroztuk. Ha bejön az útdíj és
mondjuk lemegy átlagosan 70-30-ra ez a képlet, akkor viszont nem hetven projektünk kell
hogy legyen nyilván, mert megnő az össztömege a pénznek, az uniós pénznek, hanem több,
mondjuk 78 vagy 85, nem tudom, mennyi pontosan. Tehát erre ez a válasz. Ezt azért jeleztük
abban a prezentációban, hogy van egy ilyen mellékterméke vagy mellékes hatása az útdíj-
bevezetésnek.

A legrosszabb, ami történhet - ami történik egyébként most a gyorsforgalmi utaknál
vagy az 50 millió euró fölötti projekteknél -, hogy elvégezzük egy modell alapján a költség-
haszon elemzést, ez a modell az úgynevezett Fehér könyv, ami az útdíj alapja jelenleg,
csökkentjük mesterségesen a költség-haszon elemzés százalékát, ezért van az M43-nál 65
százalék, az M7-esnél 63 volt, az M2-esnél is 70 alatt van, talán 67 százalék, de most nem
akarok blöffölni, a lényeg az, hogy 70 alatt van, és ne adj' isten, nem lesz útdíj. Ez a
legnagyobb hiba, amit el tudunk követni, hiszen akkor most nem kérjük a pénzt, mert azt
mondjuk, hogy azért nem kérjük, mert lesz útdíj, és ne adj isten, nem lesz útdíj, viszont nem is
kértük a pénzt, tehát ha úgy tetszik, duplán büntetjük magunkat. Tehát ez az a szcenárió, amit
szerintem el kell kerülni. Mivel a szcenáriónak van esélye, mert azért az útdíjra már három
éve is azt mondták, hogy jövőre már biztos lesz, ezért az egy, kettő, három számjegyű utak
esetén az NFÜ óvatosabban jár el, itt 85-15-ben csináljuk az utakat. Ha tényleg van útdíj és
tényleg működik, bevételt termel, és a keletkezett bevételek meghaladják a karbantartásra
fordítandó összegeket, akkor ha úgy tetszik, egy önkorrekciót hajtunk majd végre. De hát
azért sok kreatív számolás vezet odáig, az önkorrekcióig. Az önkorrekció azt jelenti, hogy
vissza kell utalni a plusz bevételezett összeget az Európai Bizottságnak mint nem jogosan
lehívott tétel.

MÁRTON ATTILA (Fidesz): Csak azért, hogy jól értem-e. Tehát az én pénzügyi
gondolkodásom szerint ez viszont csak akkor lesz majd igaz, azokra a projektekre lesz majd
igaz, amelyek az útdíj bevezetése után indulnak el. Nem? Csak azért, mert úgy gondolkodom,
hogy amit most említett, az M7-es hatvanegynéhány százalékos lehívással történik, hogy vagy
időközben kell akkor a költség-haszon elemzés számait módosítani, és minden egyes, már
részben elvégzett, részben folyamatban lévő projektnek a költség-haszon elemzését az
útdíjból ténylegesen befolyt bevételek alapján kell akkor átszámolni és újrakorrigálni. Akkor
ez az eljárás?

SZALÓKI FLÓRIÁN (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség): Így van, ez utóbbi a
munkásabb, de ez a megoldás.
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MÁRTON ATTILA (Fidesz): Értem. Akkor most már értem, hogy miért bonyolult.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van kérdés? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen.
Még talán annyit mondanék el, mert azt az előbb nem említettem, hogy nyilván itt a fő

gondokat az okozza a forrásoknál és a közlekedés fejlesztésénél, hogy az elmúlt 8 évnek a
PPP-programjai miatt a rendelkezésre állási díjak évente 100 milliárd forintot meghaladnak.
Ez eléggé meghatározza a magyar költségvetés feltételeit. Tehát ilyen esetben nehéz a saját
költségvetési pénzből fordítani, meg ez át is írta egy kicsit a közlekedésfejlesztési stratégiát,
sőt azt is láthatjuk tulajdonképpen, hogy a programban néhány év eltéréssel ugyan, de a 7-es
és a 6-os út esetében még uniós forrásokat is lehívhattak volna, ehelyett van a rendelkezésre
állási díj örökségül, most pedig elsősorban a vasúthálózat fejlesztéséről van szó.

Gondolom, az útdíj bevezetésénél még nyilván számos részletet meg kell oldani,
hiszen egyelőre a Széll Kálmán-tervben azt jelentették be, hogy egy autópályára dolgozzák ki,
de nyilvánvaló, hogy meg kell oldani ezeknek a komoly tranzitutaknak a helyzetét is, mint a
86-os, 44-es, ahol jelentős tranzitforgalom van, és valóban, aztán majd meglátjuk a
részletszámot, de erről később fogunk tájékoztatást kapni.

Köszönöm szépen az előadást, és ha megkapnánk még a tájékoztatást, a táblázatot. Azt
hiszem, olyan májusban a monitoringbizottság még jóváhagyja a közlekedési operatív
programot. Úgyhogy ha más kérdés nincs, akkor megköszönöm előadónknak, Szalóki
Flóriánnak, az EU-kapcsolattartásért felelős főigazgatónak az előadását, a képviselőknek és a
jelenlévőknek pedig a részvételt. Köszönöm szépen. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 38 perc)

Manninger Jenő
az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


