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Napirendi javaslat  

1. Az Állami Számvevőszék jelentése az állami közutak felújítását, javítását, karbantartását 
célzó intézkedések eredményességének és az állami közutak állapotára gyakorolt 
hatásának ellenőrzéséről (1291. szám, 2012. augusztus)  
 
Előadók: 
Makkai Mária felügyeleti vezető, igazgató  
Papp Sándor számvevő főtanácsos 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Manninger Jenő (Fidesz), az albizottság elnöke 
 
Márton Attila (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Makkai Mária felügyeleti vezető, igazgató (Állami Számvevőszék): 
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Megjelentek  
 
Papp Sándor számvevő főtanácsos 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

MANNINGER JENŐ (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! Megkezdenénk az ülést. Tisztelettel köszöntöm a bizottság ülésén Völner 
Pál államtitkár urat és az Állami Számvevőszék képviseletében megjelent vezetőket, illetve a 
tárca képviselőit, ülésünket megkezdjük.  

A közlekedési albizottság helyettesítésekkel már most is határozatképes, hiszen 
Wintermantel Zsolt, illetve Márton Attila képviselő úr adott megbízást, de Márton Attila 
személyesen is érkezik.  

Egy napirendi pontunk van a mai ülésen, a forma kedvéért megkérdezem a jelen lévő 
képviselőtársamat, egyetértünk-e a napirenddel. (Szavazás.) Igen, köszönöm szépen, 
megkezdhetjük a napirendi pont tárgyalását.  

Az Állami Számvevőszék jelentése az állami közutak felújítását, javítását, 
karbantartását célzó intézkedések eredményességének és az állami közutak állapotára 
gyakorolt hatásának ellenőrzéséről (1291. szám, 2012. augusztus) 

Javaslat érkezett a közlekedési albizottsághoz, illetve a gazdasági és informatikai 
bizottsághoz, hogy az Állami Számvevőszéknek az állami közutak felújítását, javítását, 
karbantartását célzó intézkedések eredményességének és az állami közutak állapotára 
gyakorolt hatásának ellenőrzéséről készült, 2012. augusztusi jelentését a közlekedési 
albizottság tárgyalja meg. A képviselőkhöz eljuttattuk a Számvevőszék jelentését, ami 
egyébként is hozzáférhető.  

Megkérem a megjelenteket, az Állami Számvevőszék vezetőit, Makkai Mária 
felügyeleti vezetőt és Papp Sándor számvevő főtanácsost, hogy a jelentésüket, ha kívánják, 
szóban egészítsék ki, illetve a bizottság számára foglalják össze.  

Köszönöm szépen. 

Makkai Mária felügyeleti vezető, igazgató (ÁSZ) szóbeli kiegészítése 

MAKKAI MÁRIA felügyeleti vezető, igazgató (Állami Számvevőszék): Köszönöm 
szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az ön által jelzett ellenőrzésünk 2006-
ot követően most másodszor próbálta feltérképezni a közutak felújításával, karbantartásával 
kapcsolatos helyzetet. 2006-ban az volt a megállapításunk, hogy a közutak általános állapota 
nem megfelelő. Bíztunk benne, hogy a befejezett ellenőrzésünk során mást tudunk mondani, 
sajnos nem ez történt. Ennél az ellenőrzésnél is meg kellett állapítanunk, hogy az országos 
közutak általános állapota nem változott. Kismértékben ugyan némely területen találtunk 
pozitív változást, de összességében nem megfelelő szinten van. 

Mit tapasztaltunk? Azt láttuk, hogy ebben az ellenőrzött időszakban, amivel 
foglalkoztunk – ez 2006 és 2011 volt –, a gyorsforgalmi utak fejlesztése kapott prioritást. 
Ilyen módon azt kell mondjam, hogy a közúthálózat felújítása, karbantartása, háttérbe szorult, 
a finanszírozásnál is a maradványelv érv érvényesült. Az ellenőrzésünknél, amikor az 
országos közutakról beszélünk, az ellenőrzésünk nem tért ki a gyorsforgalmi utakra, tehát az 
autópályákra és az autóutakra, az ezek nélküli helyzetet néztük meg. Azt tapasztaltuk, hogy a 
gyorsforgalmi utak nélküli közúthálózat felújítását a főbb közlekedési koncepciók sem 
kezelték súlyának megfelelően, a felújított utak hossza a szükséges mértéket nem érte el. 
Mindezek következtében úgy látjuk, hogy folytatódott az állami vagyonvesztés.  
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Mit tapasztaltunk? Nagyon röviden: a felújítási ciklusidő ezen a területen a szakmailag 
elfogadott 10 év helyett 35 év körül alakult. Mintegy 10 százalékkal nőtt az úthibák miatt a 
sebességkorlátozás alá eső útszakaszok hossza, és évente 166-320 ezer kátyút rögzítettek. 
Megpróbáltuk megnézni, hogy mi volt e mögött, mi lehetett ennek az oka. Az egyik, amint 
már utaltam rá, a finanszírozási helyzet. A felújítások finanszírozását ebben az időszakban az 
útpénztár jelentette, meg kellett állapítanunk, hogy fokozatosan csökkent az útpénztárból a 
közútfelújításokra, karbantartásokra fordítható összeg, különösen 2009-től, és 2012-ben már 
nincs betervezve összeg erre a célra. Előtérbe kerültek az uniós források, de annak a mértéke a 
szükséges szintet nem érte el. Miért mondom ezt? Azért, mert szakmai körök szerint 
2500 kilométer útfelújítást tartanak évente szükségesnek, ezzel szemben évente 632 kilométer 
közutat újítottak fel, évente átlagosan 28 milliárd forintból.  

Mi volt a források elosztásánál, ha már szűkös is, mit tapasztaltunk? Azt láttuk, hogy 
ez az egyébként nem elegendő – a szakmai körök által egyértelműen nem elegendőnek tartott 
– forrás is nehezen jutott el a felújítást végzőkhöz. Mire kialakultak a keretszámok, egyáltalán 
össze lehetett állítani, hogy azokból a keretszámokból mit lehet felújítani az adott évben, ez 
már elérte az adott év közepét, és innentől kezdve kezdődhetett meg a közbeszerzések 
lebonyolítása, tehát a felújítások az őszi-téli időszakra tolódtak át. Ennek következtében 
nyilván a felújítások minősége is kockázatot jelentett. Én nem vagyok egy műszaki 
szakember, de műszakilag mindenki állítja, hogy a célszerű az lenne, ha a nyári időszakban 
történne mindez.  

Azon túl, hogy későn állapították meg a keretszámokat, azt is tapasztaltuk az 
ellenőrzés során, hogy ezt a bizonyos útpénztár-előirányzatot rendszeresen jellemezték 
zárolások, elvonások. Tehát az egyébként már megállapított és rendelkezésre álló keretet sem 
tudták felhasználni, kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványok mentek át a következő évre.  

Az uniós forrásokat illetően két program szolgálta a felújításokat. Az egyik a 
regionális operatív program, a másik pedig a KÖZOP, a közlekedés operatív program. A 
regionális operatív program forrásaiból mintegy 56 milliárd forintnyi összegből 
1090 kilométernyi mellékutat javítottak meg. A KÖZOP-ból pedig Magyarország azt próbálta 
megoldani, hogy mikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor vállaltuk, hogy a 
nehézgépjárművek miatt az utak 115 kilonewton tengelyterhelésre alkalmassá tétele 
érdekében 2008-ra 1900 kilométer útszakaszt megerősítünk. Ez a megerősítés az ellenőrzési 
tapasztalataink szerint 1190 kilométeren kezdődött meg, de az ellenőrzött időszak végére, 
tehát 2011 végére 51 milliárd forint ráfordítással 187 kilométer hosszú útszakaszon valósult 
meg. Sajnos a forrásoknál – az útpénztárra még egy pillanatra visszatérve – itt is, ahogy 
említettem, az útfejlesztések kaptak prioritást, az útpénztár felhasználása is alapvetően ezt a 
célt szolgálta, és a felújításoknál a maradványelv érvényesült, ami maradt, azt tudták erre 
fordítani. (Márton Attila megérkezik.) 

Foglalkoztunk azzal is, megnéztük azt is, hogy mi történt, mi történik az úthasználattal 
arányos elektronikus útdíj bevezetésével. Azt láttuk, hogy 2004 óta tervezte Magyarország, de 
végül is az ellenőrzött időszakban erről döntés nem született, majd a Széll Kálmán-terv 
tartalmazza az elektronikus útdíj bevezetését, amelyben 2013. január 1-jei időpont van 
megjelölve. A jelentésünkben sajnos meg kellett azt is állapítanunk, hogy ennek a 
megvalósításához a 2012. évi költségvetési törvény előirányzatot nem tartalmazott. 
Információink szerint a bevezetés időpontja 2013. június 30-ra változott. Bízunk benne, hogy 
előbb-utóbb ez is meg fog valósulni, egyrészt EU-s irányelvnek való megfelelés, de 
reményeink szerint ezen túl az elektronikus útdíjak visszaforgatása közutak felújítására, arra 
való felhasználása a jövőben javítani tud majd a közutak tapasztalt állapotán.  

Már utaltam rá, úgyhogy csak nagyon röviden: ebből, hogy a források szűkösek, 
kevesek voltak, következett az, amit már mondtam, hogy őszi-téli hónapokban történt a 
felújítások lebonyolítása. Itt gazdaságosságról nem nagyon tudtunk beszélni. A kátyúzás 
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esetében azt tapasztaltuk, hogy a hideg kátyúzást alkalmazták, ami nem tartós, tehát nem 
mondhatjuk gazdaságosnak, előbb-utóbb drágább lesz, tehát még gyakoribbá válik az 
újrakátyúzás. Azt tapasztaltuk a megvalósításnál, hogy a hatékonysági szempontok sem 
nagyon érvényesültek, hanem arra törekedtek, hogy a legnagyobb eredményt mutató 
technológia, azaz a nagyfelületű burkolatjavítás lett a felújítások szinte kizárólagos módja.  

Láttuk azt is, hogy a közutakkal kapcsolatos döntések meghozatalához a 
nyilvántartások nem integráltak, széttagoltak, ez nem segíti a minél jobb döntés meghozatalát. 
Tapasztaltuk azt is, hogy elkészültek a felújítások, értéknövelő beruházások jöttek létre, és azt 
látjuk – és sajnos ez nem csak a közutakra, hanem más területen is érvényes –, hogy a 
vagyonkezelésbe való átadása nem történt meg, ennek az a következménye, hogy 
értékcsökkenést nem tudnak elszámolni, tehát a pótlást nem tudják biztosítani.  

Még egy pár szót a szervezeti háttérről. Ugye többszereplős a közút, a mi 
ellenőrzésünk közben, illetve az ellenőrzött időszakban született egy olyan kormányzati 
döntés, hogy a NIF-et, az Állami Autópálya Kezelő Zrt.-t és a Magyar Közút Zrt.-t két 
lépcsőben egy szervezetbe vonja. Mi a jelentésünkben arról tudtunk beszámolni, hogy ezt egy, 
a minisztérium által készíttetett tanulmány negatív hatásként értékelte, a további hatásáról, 
hogy megtörténik-e vagy sem, nekünk erről az ellenőrzés lezárása óta nincs információnk. 
Pozitív változás, amit tapasztaltunk a Magyar Közút Zrt.-nél, hogy – ugye az ellenőrzött 
időszakban párhuzamosan működött a régiós és a megyei hálózat – megszüntették a régiós 
hálózatot, és a megyei hálózatra tértek vissza. 

A javaslataink a nemzeti fejlesztési miniszternek ehhez kapcsolódtak, tehát javasoltuk, 
hogy a források hatékonyabb, gyorsabb elosztását próbálja biztosítani, a nyilvántartások a 
pontosabb, szakszerűbb és integrált nyilvántartás felé mozduljanak el. Javaslatot tettünk arra 
is, amit szintén tapasztaltunk az ellenőrzés során, hogy csak részben éltek az úgynevezett mart 
aszfalt mint bontott anyag felhasználásával, ott áll a telephelyen, tehát mi javasoltuk, hogy 
ennek a problematikáját is valamilyen módon oldják meg.  

Annyit szeretnék még elmondani, hogy megkaptuk a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium ezzel kapcsolatos intézkedési tervét, amelyet az Állami Számvevőszék 
elfogadott, mert úgy ítéltük meg, hogy a javaslataink megvalósulásának az irányában hatnak.  

Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi is megkaptuk, itt rögzítjük, hogy az Országgyűlés 
gazdasági és informatikai bizottságának albizottsága is megkapta november 16-ai keltezéssel 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium intézkedési tervéről szóló összefoglalót, és ez a 
képviselők rendelkezésére is áll.  

Megkérdezem államtitkár urat, most kíván-e esetleg kiegészítést tenni, vagy esetleg a 
kérdéseket követően válaszol. (Dr. Völner Pál: A kérdéseket követően válaszolok.)  

Akkor egy-két megállapítást szeretnék tenni, illetve kérdést szeretnék föltenni. 
Valóban az anyaghoz képest, azt hiszem, az ágazat problémáira rávilágít, és annyit feltétlenül 
szükséges még kiemelni, hogy a parlamenti képviselők azért láthatják a költségvetések 
tanulmányozásánál, hogy gyakorlatilag a közlekedési ágazat költségvetését nagymértékben 
megterheli az az autópálya rendelkezésre állási díj, ami mintegy 100 milliárd forint 
nagyságrendű. Mondhatnám azt is, hogy tulajdonképpen az ágazat jövőjét is kicsit fölélték 
ezzel, mert igazából a bevételek nagy részét erre kell fordítani. Azért is jó ez a beszámoló, 
mert nagyságrendileg láthatjuk, hogy ez mit is jelent, ha összevetjük a fenntartási és egyéb 
költségekkel. Nem állítom azt, hogy 100 százalékban értelmetlen volt az M5-ös és M6-os 
beruházás, ahol ezt a rendelkezésre állási díjat fizetni kell, de bizonyára ez lehetett volna 
nagyságrendileg alacsonyabb is, főleg, ha az uniós forrásokat is figyelembe vették volna.  
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De ez már a múlt, a jelenre vonatkozóan hadd tegyek fel én is egy-két kérdést, habár 
az intézkedési terv nagymértékben válaszol ezekre. De a nyomvályúk állapotánál is láthatjuk 
azt, hogy ez a főutakon a legkritikusabb probléma, és szerepel egy kimutatás is benne, 
amelyben lehet látni, hogy bizonyos javulás történt 2011-re vonatkozóan, de ez mégis komoly 
nagyságrendű probléma. Ez nyilván összefügg valamilyen vonatkozásban a 115 kilonewton 
tengelyterhelésre felújított utak hosszával is, amelynél – ahogy itt elhangzott – sajnos a 
jelenlegi források messze nem elegendők arra, hogy a teljes útszakaszra ezt megoldja. 
Kérdezem a tárcától, hogy a jövőre vonatkozóan van-e valamilyen elképzelés, hogy uniós 
forrásból vagy honnan lehet ezt a programot végigvinni, hiszen Magyarország derogációban 
vállalta azt, hogy ezeket az útfelújításokat elvégzi. Nyilvánvaló, hogy a KÖZOP-ban lévő 
források ma erre nem elegendők, és az is nyilvánvaló, hogy a költségvetésből nem lehet ezt 
megoldani. Gondolom, hogy valamilyen hosszú távú program keretében azért biztosan sor 
kerül erre.  

Az összevonással kapcsolatban: nem hiszem, hogy parlamenti képviselőként ezzel 
különösebben foglalkozni kellene, hiszen alapvetően ez a végrehajtó hatalom dolga, hogy 
hogyan oldja meg ezeket a kérdéseket, mégis azt gondolom, annyit mondanék, hogy azért 
vannak érthető aggályok azzal, hogy az összevonásnak milyen következményei vannak. Ma 
azt lehet mondani, hogy az autópályák fenntartása, üzemeltetése egy magasabb szolgáltatási 
szinten, ha szakmailag nem is egészen pontosan, de azt tudom mondani, hogy kielégítően 
történik. Nyilvánvaló, hogy ennek az összevonásnak a Magyar Közút Zrt.-vel lehetnek 
előnyei, de ugyanakkor az átláthatóságot is csökkentheti. Úgy láttam, hogy erre vonatkozóan 
a jelentés azt tartalmazza, hogy ez további vizsgálat alatt van, ha erről esetleg valami 
információt kapnánk, ha szükséges.  

Az elektronikus útdíj bevezetésével itt most nem kívánnék foglalkozni, de azt meg 
szeretném jegyezni, hogy későbbi stádiumban, amikor már a tenderkiírás meglesz, illetve 
olyan állapotba kerül, hogy meglesznek a szerződések, tehát tájékoztatást lehet adni, akkor 
szeretném egyszer a közlekedési albizottságba meghívni a tárca képviselőit, hogy egy későbbi 
állapotban erről az érdekes és rendkívül fontos díjrendszer bevezetéséről tájékoztassák a 
közlekedési albizottságot is. Nyilvánvaló, azt gondolom, hogy megfelelő lenne, ha az 
elektronikus útdíjból befolyó bevételek az útrendszer, az úthálózat fenntartására 
fordítódnának. Ezzel kapcsolatban egy kérdésem van, hogy van-e valamilyen uniós 
szabályozás, ami keretek közé szorítja az elektronikus útdíj felhasználását.  

Még annyit szeretnék, hogy voltak a jelentésben olyan nagyon fontos dolgok, amelyek 
nem a források elégtelenségére, hanem egyéb anomáliákra utaltak az elmúlt évtizedben. Azt 
valóban el kell mondani, hogy a szakmának – ezt meg tudom erősíteni – jogos visszajelzése 
volt az, hogy év közben, későn tudták meg a pénzeket – nyilván ez is a költségvetésből 
következett –, úgy látszik a beszámolóból, hogy erre is történtek intézkedések. Ez valóban 
legalább a rendelkezésre álló források felhasználását nagymértékben javítaná.  

A bontott anyagokat és a mart aszfaltot illetően nem egészen így értesültem. Tehát úgy 
tudjuk a szakmában, de természetesen egy pillanatra sem vonom kétségbe a jelentés 
megállapításait, csak kicsit furcsállom, mert ezt általában a szakmában föl szokták használni. 
Tehát nagyon ritka az, hogy egy közúti igazgatóság a mart aszfaltot nem használja fel, saját 
érdekükben is általában be szokták építeni vagy el szokták adni. Tehát azt gondolom, hogy ez 
viszonylag jól megoldható kérdés lehet. 

A legfontosabb kérdés, hogy a 2011. és ’12-es költségvetésnél egy szerény összeget 
látunk a 15. oldalon. Nyilvánvaló, hogy – ahogy itt el is hangzott – nagymértékben segítenek 
azért az úthálózat fenntartásán, felújításán a KÖZOP-ból a ROP-ból rendelkezésre álló 
források, ezek tényleg az úthálózat egyes szakaszain sokkal jobb minőséget jelentenek, mint 
eddig, de hát az is igaz, hogy azért ez csak az úthálózat egy meghatározott százalékának a 
felújítására elég, és a megmaradó szakaszra viszont ez a pénz nem elégséges.  
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Köszönöm szépen, ennyit kívántam elmondani. Vantara Gyulának adok szót.  
 
VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Vendégeink! Engedjék meg, hogy mindenekelőtt elismerésemet fejezzem ki az ÁSZ 
szakembereinek, hiszen felügyeleti vezető asszony bevallotta férfiasan – bár hölgy lévén –, 
hogy nem ért a közlekedéshez, illetve az útépítéshez. Ezt ugye kevesen mondhatják el, hiszen 
Magyarországon a futballhoz és a közúthoz mindenki ért, úgyhogy ezt külön köszönöm, és 
szeretném a bevezetőm második részében elismerésemet kifejezni az ÁSZ részére, hiszen egy 
olyan objektív anyagot kapott a szakma és kaptak a politikai döntéshozók is, amely objektív 
és rendkívül széles látókörben, sokfajta szempont szerint vizsgálta meg, és úgy gondolom, 
objektív képet kaptunk. A minisztérium képviselőjének, államtitkár úrnak is köszönjük szépen 
a tájékoztatót, sok olyan kérdésre is megkaptuk a választ a tájékoztató pontszerűen 
összeállított elemeiben, amelyek az Állami Számvevőszék felvetéseiben merültek fel.  

Engedjék meg, hogy néhány általános dologról ejtsek szót. Az egyik meglepetésszerű 
és elég kellemetlen meglepetés volt az ÁSZ megállapításaiban, hogy azok az objektív 
mérőszámok, amelyekkel az úthálózatot jellemezni lehet, ha jól emlékszem, 2006 után 
folyamatosan elvesztették a hitelüket, a mérések egyre ritkábban történtek meg, és sajnos 
egyre jobban – hogy úgy mondjam – elhanyagolódott ez a kérdés. És – engedjék meg, hogy a 
döntéshozói oldal felől közelítsem ezt meg – csak olyan objektív és hiteles adatokkal lehet 
meggyőzni a döntéshozókat arról, hogy milyen a magyar úthálózat állapota, amik objektív, 
műszeres méréseken is alapulnak. Korábban ez úgy működött, hogy tavasszal kötelezően a 
teljes úthálózaton elrendelték ezt a mérést, amit aztán kiegészítettek gépi mérésekkel az év 
hátralévő részében. Ez azért fontos, mert a Fejlesztési Minisztérium – gondolom, és ebben 
talán egyetértünk – csak objektív adatok alapján tud hitelesen letenni a döntéshozók asztalára 
egy olyan képet, hogy milyen a magyar úthálózat állapota, és mennyi pénz szükséges ahhoz, 
hogy ezt az állapotot javítsuk. Úgyhogy ezt rendkívül fontosnak tartom, és a minisztérium 
által összeállított tájékoztatóban is szerepel, hogy ezt helyre kell állítani, mert e nélkül nem 
lehet elindulni egy jó cél irányában, és nem lehet megalapozni egy olyan pénzügyi döntést, 
ami a költségvetésben is megjelenhet.  

A másik az, hogy kiszámítható és hosszú távú finanszírozási rendszer látszik 
célszerűnek. Ezt ugyan régen mondjuk, de ugye ez a költségvetési alkun alapuló, 
maradékelven, elvonással, zárolással alakuló költségvetési háttér sosem fog odavezetni, hogy 
az útállapotok javíthatók legyenek, és ma Magyarországon mindenki elismeri, hogy rossz a 
magyar úthálózat, és most beszélünk természetesen a gyorsforgalmi hálózatról. Ez lenne a 
másik talán olyan sarokpont, amiben a minisztérium esetleg hosszú távra gondolkodna. Ugye 
sok szó esett korábban erről, hogy az üzemanyagban az útpénztárnak különböző alapképzései 
voltak, amit ma már nem nagyon szeret a közgazdaságtan, de végül is mindenütt célszerűnek 
látszik a forgalomarányos fizetés, és talán az üzemanyagba beépítve, illetve talán kibővítve az 
autózáshoz kapcsolódó – tehát a járműabroncs-használattól az akkumulátoreladásig terjedő –
közegből kellene valamilyen alapot képezni, és ez egy állandó alap lehetne. A korábbi érvek 
azok voltak, hogy az alapokra lehetett fölvenni hitelt, hiszen azok visszafizetése biztosított 
volt.  

Egységes közúthálózat-üzemeltető modell kialakítása. Az ÁSZ-jelentés megállapítja, 
hogy gyakorlatilag 2-3-4-5 évente valamilyen átalakítás történt a közúthálózat üzemeltetői 
körében. Ez nyilvánvalóan nem tesz jót az egységes szemléletnek. Megállapításra került, hogy 
a régiós irányítás nem megfelelő, visszatértek a megyei irányításra. Talán meg kellene most 
már állapodni egy olyan modellben, ami hosszú távra, 10-15 évre előre fix és kiszámítható 
működtetési modellt jelentene a szakma számára.  

Az ÁSZ-jelentésben – végezetül engedjék meg – diszkréten volt kezelve az úthálózat 
állapotából eredő balesetek kérdése. Most őszintén beszélhetünk erről, hiszen „magunk között 
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vagyunk”, itt van egy kölcsönös meg nem támadási szerződés a közutasok és a rendőrség 
között, hiszen az útállapotra fogható balesetek bizonyítása elég nehéz, de megállapítja a 
jelentés, hogy elenyésző százalékban, de van az útállapotra visszavezethető baleseti ok is. Itt 
egy gondolatot szeretnék a Fejlesztési Minisztérium képviselőjének a figyelmébe ajánlani, 
hogy egy picit – és most elvonatkoztatva az anyagtól – olyan kérdés, ami viszont kapcsolódik 
áttételesen az úthálózat állapotához, ez a baleseti helyzet. Most egy picit elfedi a bajt az, hogy 
jelentősen csökken a forgalom, de a balesetek száma fajlagosan növekszik, és egyre 
távolodunk attól a modelltől, amit kitűztünk, hogy felére csökkennek majd a balesetek, bár ez 
most a közlekedés számszerűsíthető visszaesése miatt javuló tendenciát mutat. De még 
mindig hiányzik az a modell, ahol egy olyan programot – ezt a szakmabeliek ismerik, ez a 
finn modell –, egy olyan balesetcsökkentési programot kellene összeállítanunk, ahol 
felelősök, határidők és feladatok, valamint a pénzügyi háttér megállapításával egy olyan 
program készülne, ami kitűzné a balesetek számának csökkenését.  

Vannak ugyan tervek – élők és korábbiak is –, de sosem jutottunk el odáig, hogy a 
baleseti helyzetet a közúti ágazat intézkedési terve alapján csökkentsék. Ezt mindig rábízzuk a 
rendőrökre, és különböző civil szervezetekre, és most nem akarok senkit bántani, de mindig 
olyan káosz és fejetlenség jön, mint amit a mostani legutolsó KRESZ-módosítás is tükröz, 
vagy például gondoljunk a vasúti átjáró előtti 40 kilométeres közlekedésre, amit mindenki 
elfelejtett, hogy ez a kötelezettség például megszűnt, csak bizonyos esetekben veszélyes 
vasúti átjárók esetén él. Magyarul eseti döntések születnek, bizonyos érdekek mentén 
születnek a döntések, és nincs egy átfogó baleseti program, ami – ahogy említettem – a 
felelősök, a határidő, a feladatok megszabásával, mellérendelt pénzzel elindítana egy, a 
baleseti helyzetet javító programot. Ez picit áttételes, és nem idetartozik, de úgy gondolom, 
érdemes átgondolni a közút és a balesetek összefüggése kapcsán ezt is. 

Köszönöm szépen a figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Csak egy megjegyzés, hogy a közlekedésbiztonság más kérdés. 

Én nem ilyen mutatókat ismerek, én úgy tudom, hogy elég komoly javulások vannak, de 
nyilván erre ki lehet térni, vagy akár egy másik napirendben majd meg lehet tárgyalni.  

Márton Attila képviselő úr! 
 
MÁRTON ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kedves 

Vendégek! Én is szeretném megköszönni ezt az anyagot, amely itt elkészült, és azt hiszem, 
hogy ha most nagyon sommásan és leegyszerűsítve akarok fogalmazni, akkor azt lehet 
mondani, hogy ami ebben az anyagban le van írva a közutjaink állapotáról, aki közlekedik az 
útjainkon, nap mint nap tapasztalja és szembesül vele. Sajnos valóban azok a statisztikai 
adatok, amelyeket a felügyeleti vezető asszony is elmondott, eléggé visszaköszönnek a 
mindennapokban is.  

Egyetlenegy gondolat erejéig hadd csatlakozzam Vantara képviselő úrhoz: én magam 
azt mondom, és maximális meggyőződésem, hogy azáltal, hogy ha az úthálózat ellenőrzésére, 
felügyeletére, állagának folyamatos nyomon követésére egy megyei szervezet jön létre és 
működik, az mindenképpen jobb – véleményem és meggyőződésem szerint –, mintha ez 
regionálisan működne. Hiszen minél nagyobb az a terület, amelyet egy-egy szervezetnek 
valamilyen módon nyomon kellene kísérni, a részletek annál inkább elsikkadnak. Tehát azok 
a helyben ténylegesen meglévő problémák, amelyeket igazából a helyiek érzékelnek, tehát 
hogy egy-egy útnak a helyi, lokális gazdaság működése szempontjából melyik a fontos 
szakasza vagy melyik út egyáltalán, még akkor is, ha mondjuk ez egy négy- vagy 
ötszámjegyű út, de melyik az, amelyiknek az állapotára a helyi gazdaság működése, 
működtetése, adott esetben még a gazdaság fejlődése szempontjából is figyelni kell. Helyben 
sokkal jobban lehet tudni, látni, mint ha valaki azt fölülről – akár csak egy regionális 
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szervezetben is – próbálná felmérni. Akkor már sokkal inkább egy ilyen átlagolós, egy ilyen 
nagyléptékű gondolkodásmód érvényesül, ami közel sem biztos, hogy minden esetben a 
tényleges gazdasági igényekkel találkozik. Ennyi észrevételt tennék az anyaggal 
kapcsolatban. 

Államtitkár úrhoz lenne egy konkrét kérdésem. Az anyagban is meg van említve, hogy 
ugye még 2006-ban készült egy – hát, mondjuk így – fejlesztési elképzelés vagy az úthálózat-
karbantartásra vonatkozó elképzelés, ami egészen 2015-ig vázolt föl annak idején, még 2006-
ban egy koncepciót az úthálózat felújítására. Írtak is ki közbeszerzést, amit végül is 
eredménytelennek minősítettek. Egy biztos, hogy azok a számok, amelyek itt elhangzottak, 
még egyszer mondom, sajnos az úthálózat tényleges állapotában visszaköszönnek. A 
következő lenne a kérdésem államtitkár úrhoz. Hol tart ma a nem gyorsforgalmi úthálózatra 
vonatkozó karbantartási, felújítási koncepció, és ennek, illetve az ebben foglaltak konkrét 
megvalósulása mikor várható, és költségvetési oldalról nagyjából milyen ütemezés az, amit a 
tárca lát, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök milyen ütemű karbantartási, felújítási, akár 
komolyabb burkolatcserét vagy komolyabb burkolatfelújítási munkálatokat tesznek lehetővé?  

Két dolog miatt kérdezem ezt egész konkrétan. Hajdú-Bihar megyében a 4. számú 
főútvonalnak van egy olyan szakasza – ez a Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz –, 
ami az elmúlt évek forgalomszámlálási adatai alapján az ország egyik legterheltebb 
20 kilométeres szakasza. Járműegységre vonatkoztatva ezen a szakaszon van a legnagyobb 
átmenő forgalom, talán csak a Győrből Sopronba menő, nem is tudom pontosan, 
nyolcvanvalahányas számú út az, ami nagyjából ehhez mérhető gépjárműforgalomban. Volt 
szó ennek az útszakasznak a kétszer kétsávosításáról, volt szó 11,5 tonnás terhelésre 
emelésről, és most, megmondom őszintén, kicsit hitetlenkedve láttam és néztem, hogy most 
ezzel a bizonyos, már említett hidegkátyúzással elkezdték rá költeni a pénzt, ami nagyon sok 
ember számára azt mutatja, hogy itt várhatóan a közeljövőben nem igazán lesz komoly 
útrekonstrukció. A forgalom, még egyszer mondom, kapacitásbővítést, tehát kétszer két sávot 
igényelne, de ha már az nem lesz, akkor legalább járható legyen. Tehát hogyan és milyen 
módon tervezi a tárca az elkövetkezendő évek útfelújítását?  

Továbbá van még néhány olyan négy-, illetve ötszámjegyű út, amely szintén elég 
kritikus állapotban van, tehát igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mit lát most a tárca úgy 
általánosan. Mit lát a tárca a pénzügyi lehetőségek kapcsán? Hogyan és milyen módon, 
milyen ütemben lehet ezeket a tervezett útfelújításokat végrehajtani? Illetve én is 
kapcsolódnék ahhoz a kérdéshez, ami már itt elhangzott, hogy amennyiben a jövő év 
közepétől az elektronikus útdíjrendszer bevezetésre kerül, akkor tudunk-e arról, van-e 
bármilyen olyan korlátozó tényező, amely meggátolná azt, hogy az így beszedett, reményeink 
szerint lényegesen magasabb pénzeket – tehát az átmenő tehergépjármű-forgalom után 
lényegesen magasabb a beszedett összeg, mint ami most a matricából befolyik – a nem 
gyorsforgalmi úthálózat karbantartására, felújítására, fejlesztésére költsük el.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani, illetve kérdezni. 
 
ELNÖK: Megkérem államtitkár urat a tárca képviseletében.  

Reflexiók 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Elnök úr kérdésére, mivel érintette a rendelkezésre állási díj kérdéskörét, valóban 
2009-ben, ha jól emlékszem, talán egynéhány milliárd forint volt a RÁD mértéke, 2010-ben 
hetvenvalahány milliárd forint, és 2011-től már csaknem száz- és még néhányszáz milliárd 
forinttal folyamatosan emelkedik, a közlekedési ágazaton belül talán ez a közútnál a 
legnagyobb tehertétel. Tehát joggal vethető fel, hogy az NGM költségvetési forrásokat – 
például 2012-ben a most közlekedési pénztárnak nevezett korábbi útpénztár részére nem 
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bocsátott forrásokat, ugyanakkor látható az is, hogy a költségvetés leterheltsége ettől 
függetlenül nem csökkent, hanem növekedett. Tehát egy megörökölt PPP-konstrukciós 
történet miatt gyakorlatilag valóban, ahogy elnök úr is említette, az elődeink felélték az ágazat 
jövőjét.  

A nyomvályúk állapota a főutaknál: nyilvánvaló, hogy ebben a 11,5 tonnás 
megerősítési programban – a nyomvályúk ott alakulnak ki, ahol a legnagyobb a forgalom – a 
legrosszabb állapotú utak kerülnek rangsorolásra, és a programon belül nyilván ezeket 
próbáljuk felújítani.  

Az összevonási kérdésekre válaszolva: valóban, felmérve a teljes kérdéskör különböző 
elemeit, például hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. – mint az uniós források 
kedvezményezettje – elkülönültségének a fenntartása az elszámolási és egyéb kérdések miatt 
szerencsés annyiban, hogy akkor egy feladatorientált szervezet. A Magyar Közút Zrt. és az 
Állami Autópálya Kezelő Zrt. összevonásánál, amit elnök úr is említett, két szolgáltatási 
szintről beszélünk, és ebben az országban azért volt néhány olyan összevonás, ahol nem az 
előnyök domborodtak ki egy-egy összevonásnál, hanem a középszer volt az, ami aztán 
elhatalmasodott egy-egy ilyen koncentrációt követően. Tehát ezért nem szorgalmazzuk ennek 
az előrehozatalát. Annyit azért hozzátennék, hogy a Magyar Közút Zrt.-nél is például az 
elmúlt két évben lezajlott egy nagyon jelentős járműkorszerűsítési program, tehát a 
szolgáltatási szintet próbáljuk emelni.  

A másik: a regionális szint kivétele a rendszerből egy szerencsés lépés, hiszen a 
Magyar Közút Zrt. a tradíciók alapján is megyei szervezetben működött, ugyanakkor ezzel az 
országos összevonással azok az előnyök is érvényesíthetők, hogy a tavalyi évben például, 
amikor a meteorológia a nyugat-dunántúli részen nagy havazásokat jósolt, akkor egy országos 
szervezet 10-15 vagy bármennyi hómarót át tud csoportosítani egyik térségből a másikba, és 
ezzel megint csak a szolgáltatásbiztonság javítható.  

A bevételek felhasználásnak az uniós szabályozása a Eurovignette irányába 
egyértelműen tartalmazza, hogy a közlekedési ágazaton belül kell felhasználni ezeket a 
bevételeket, de az előbb utaltam a RÁD kérdésére, és az is a közlekedési ágazaton belül van, 
tehát magára az ágazatra nem szakadnak rá pluszforrások, hiszen a költségvetés mai állapota 
miatt valószínűleg ebben markáns részt kell vállalni, éppen ezeknek a bevételeknek a terhére.  

A pénzekhez való hozzáféréssel kapcsolatos megállapítást köszönjük, valóban 
tapasztaltuk mi is, hogy későn tudjuk indítani ezeket a felújítási programokat, illetve későn 
jutnak el a cégekhez, de van egy olyan negatív tapasztalatom, hogy ez nem csak azért van, 
mert a költségvetésből származó források felhasználása nehezen indul meg vagy az NGM 
gátolná ezeket. Az idei évben csak a pályamatrica-bevételek azok, amelyekről beszélhetünk a 
közlekedési pénztárnál, ennek ellenére ugyanúgy fél évbe került, mire a vonatkozó rendeletet 
el tudtuk fogadtatni. Nagyon rossz beidegződések vannak a magyar államigazgatásban. Ebben 
teszünk lépéseket, hiszen pont az idei év igazolta, hogy maga a struktúra, a döntéshozatali 
eljárás nem szerencsés, tehát ezt kell felgyorsítani. Itt beszélünk jó államról, Magyary-
tervekről, tehát ennek mentén megpróbáljuk ezt a folyamatot a KIM-mel egyeztetve 
egyszerűsíteni. 

A mart aszfaltra vonatkozó kérdések: talán az lehet az egyfajta magyarázat, hogy a 
mart aszfalt tekintetében nem csak a Magyar Közút Zrt. által kezelt mart aszfaltról van szó, 
tehát a saját területén kinyert és újrahasznosított mennyiségekről, hanem például az 
autópálya-felújításoknál egy-egy területen vagy egy-egy megyei igazgatóság területén 
képződnek nagyobb mennyiségek, és ennek a rugalmas felhasználása, elosztása valóban 
kívánnivalókat hagy maga után. Erre részben a válaszlevél is kitér, most a vagyontörvény 
kapcsán a vagyonkezelői szerződésekben is ki fogunk térni erre, és megpróbáljuk ezeket a 
folyamatokat felgyorsítani.  



- 13 - 

Már részben érintettem az útpénztár 2011-12. évi költségvetési dolgait. Nyilvánvaló, 
hogy amikor költségvetési visszatartásokra kerül sor, akkor az útpénztár, mint az egyik nagy 
tétele a költségvetésnek, sosem tudott kimaradni ebből a folyamatból, és ilyen értelemben 
kárvallottja lett a dolgoknak. Tehát a 2011. évi vagy akár a 2010. évi költségvetés kapcsán is 
sajnos ezeket a veszteségeket el kellett szenvednünk. 

A KÖZOP- és a ROP-forrásokat hogyan tudjuk itt a kieső fedezetek pótlására 
bevonni? Azt hiszem, ez egy jól működő folyamat, az idei évben például miniszter asszony 
döntése alapján a négy- és ötszámjegyű utak felújítására mintegy 30 milliárd forint került 
átcsoportosításra, tehát 110 milliárd forintnyi az az összeg, amit ’12-13-ban erre a célra 
tudunk költeni, ebből több mint 1300 kilométernyi úthálózat újult meg és újul meg 
folyamatosan. Ez az egyik legsikeresebb program, és pont az az úthálózat, amelynek mintegy 
70 százalékát érintő területen jelenthet beavatkozást. Ezek hosszú távú és nagyon jó minőségű 
beavatkozások; mint tudjuk, ezeken az utakon a teherforgalom korlátozott, ez azt 
eredményezi, hogy nem is tíz-, hanem akár húszéves életciklust is kibírhatnak ezek a felújított 
útvonalak, és ez magán a szolgáltatáson belül is költségcsökkentést eredményez, hiszen a 
Magyar Közút Zrt.-nél nem jelentkeznek a kátyúzási és egyéb ezzel kapcsolatos kiadások, 
tehát jobban tudja koncentrálni a forrásait a megmaradt úthálózatra.  

A KÖZOP-programon belül természetesen a 11,5 tonnás megerősítés általam nagyon 
támogatott és fontos beavatkozási forma. Nem tudom, hogy a 4-es főúton mi történt, majd 
megnézzük, de hideg kátyúzás csak a téli időszakban, mikor balesetveszély van, akkor fordul 
elő a főutakon. Tehát az ilyen időszakban ennek meleg aszfaltozásnak kellene lenni, ezt 
megnézzük, hogy ez hol tart, tehát erre most konkrétan nem tudok válaszolni.  

Vantara Gyula képviselő úr felvetette a mérések szerepét az útállapotokat illetően, 
valóban volt néhány év, amikor ez elhanyagolódott. Pont az átszervezések, megyei, regionális 
és egyéb hatáskörök, forráselosztások, rendelkezési jogok alapján javult a helyzet, tehát 
kiemelten odafigyelünk, hogy erre biztos forrás legyen. A KKK-nál, az akkor futó 
programoknál például ’11-ben is még tudtunk kiírni programokat a balesetveszélyes 
gócpontoknál történő beavatkozásra. Tehát a baleseti statisztikáknak, az útállapot-
felméréseknek naprakésznek kell lenniük, hiszen nem tudjuk hatékonyan elkölteni másképpen 
a pénzeket. 

Gépjárművekhez köthető bevételek felhasználása gyakorlatilag nincs, ezt nem is 
tartom szerencsésnek, sokkal jobb ez az e-díj vagy pedig a közlekedési pénztári felhasználás, 
ugyanis ez egy fix forrást jelenthet. A hitelekkel eddig sem volt gond, tehát most is tudnánk 
hitelt felvenni, a költségvetés helyzete, a hiánycélok betartása, az államadósság mértéke az, 
ami korlátozza az ágazatot a hitelfelvételben, tehát nem önmagában a finanszírozással vagy a 
bankok hozzáállásával van probléma – gondolok itt az EIB-re vagy külföldi forrásokra, ezzel 
nem lenne gond –, tehát erre lenne lehetőség, infrastruktúrára nagyon szívesen adnának 
forrásokat. Nem vagyunk olyan állapotban makrogazdasági szinten, hogy ezzel élni tudnánk.  

Az egységes szemlélet, egy 10-15 éves modell kialakítása: szerintem most 
gyakorlatilag ezzel az összevonási megtorpanással abban az állapotban vagyunk, hogy ez a 
modell, ami most van, tehát hogy a két szint, a Magyar Közút Zrt. és az Állami Autópálya 
Kezelő Zrt. külön kezeli a beruházások kérdését. Ugye van ez a vegyes rendszer, hogy a 
ROP-ban a Magyar Közút Zrt. az, amely felhasználhatja a forrásokat, de itt figyelembe kell 
venni, hogy ezek egyszerű beavatkozások, nem bonyolult hosszú engedélyezési eljárást 
igénylő folyamatok, és a Magyar Közút Zrt. gyakorlatilag fél-egy éven belül egy-egy 
projektet végig tud vinni, tehát ezért van ez a bontás. Tehát ebbe a rendszerbe most nem 
nyúlnék bele, és amíg megy, akkor hadd menjen. 

Az útállapotok miatti balesetek kérdése: hát mindannyian tudjuk, hogy a közútkezelő 
az útfelügyeleti rendszer révén az útellenőrzéseknél gyakorlatilag reagál az útállapotokra. 
Lehet, hogy a végén 20-as vagy 30-as táblát tesz ki, de olyan azért nincs, hogy egy 
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balesetveszélyes helyet jelzés nélkül hagyna. Tehát ezt a felelősséget nagyon érzik és 
végigviszik, de itt azért mindig a közlekedőknek is együtt kell működniük abban, hogy ez 
csökkenjen.  

A baleseti programmal kapcsolatban azért van egy jó hírem: a KÖZOP-on belül most 
van egy 35 milliárd forintos program, aminek az ÁAK és a Magyar Közút Zrt. is körülbelül 
10 milliárd forintos nagyságrendben kezdeményezettje, ugyanígy a MÁV is. Ez arról szól, 
hogy a balesetveszélyes gócpontok felszámolása folytatódik, olyan beavatkozások – 
szalagkorlátcserék, vasúti átjárók átépítése – történnek, amelyek ennek a programnak a fő 
elemeit képezik, és gyakorlatilag azt várjuk tőle, hogy a korábbi beavatkozásokhoz hasonló 
módon statisztikailag is markánsan kimutatható módon csökkenjen ezeken a helyeken a 
balesetek száma.  

Márton Attila képviselő úr kérdésére: a nem gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozó 
koncepció megvalósulása – tehát tudjuk, hogy létezik a nemzeti út- és hídfelújítási program – 
csak pénzügyi keretek kérdése, hogy ez milyen ütemezésben és hogyan haladhat előre. A 
négy- és ötszámjegyű utakra kitértem, ezt ’14 után is szeretnék folytatni, illetve a 11,5 tonnás 
megerősítés is ugyanebbe az irányba mutat. Ami nekem a jövőre nézve problémát okoz – és 
erre a Számvevőszék figyelmét is szeretném felhívni –, hogy a gyorsforgalmi úthálózatunk 
most nagyon jó állapotú, viszonylag friss kiépítésű, de akkor keletkeznek nagy gondjaink, 
amikor öt vagy nyolc vagy nem tudom, hány év múlva elérkezünk oda, hogy ezeknél az 
utaknál is komoly beavatkozásokra lesz szükség. Tehát a mostani finanszírozásban az ÁAK 
az ilyen szerény finanszírozás mellett tudja kezelni a helyzetet, de magában a rendszerben 
nincs akkora tartalék, ami majd a jövőre nézve, mondom, középtávon forrásbevonást ne tenne 
szükségessé.  

Itt azért egy szerencsés fejlemény van, hogy az e-díj kapcsán az a döntés született, 
hogy a költségvetésből épül meg, és költségvetési bevételt fognak jelenteni az itteni 
bevételek. Ez azért bíztató, mert akkor ezzel gyakorlatilag a magyar állam elismeri azt, hogy a 
közlekedési kiadások fedezete állami feladat, függetlenül attól, hogy az e-díjból befolyó 
bevételek fedezik-e a teljes ágazati kiadásokat vagy nem. Tehát mint elv szerintem ez nagyon 
jó, hogy benne maradt a rendszerben, függetlenül attól, hogy most a bevételekre a 
költségvetés állapota miatt – mondjuk a RÁD tekintetében – is szükség van.  

Nem tudom, volt-e még olyan kérdés, amire nem tértem ki kellően, akkor nagyon 
szívesen visszatérhetünk rá. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt tudom így elmondani még, hogy – államtitkár úr 

utolsó mondatához kapcsolódva – valóban azért arra felhívhatjuk a figyelmet, hogy nyilván, 
ha befolyik az elektronikus útdíj, természetesen annak a közlekedési ágazatban megvan a 
helye, sőt a környezetvédelmi szemléletek szerint szeretnék ezt más vasúti beruházásokhoz 
címkézni, nyilvánvaló ugyanakkor, hogy itt megvan egyrészt a rendelkezésre állási díj. De azt 
hiszem, hogy ha a fuvarozókkal, a nehézgépjármű-használókkal megfizettetjük az úthasználat 
költségeit – amivel egyet lehet érteni –, akkor azért bizonyos szolgáltatási szintet is kell adni. 
Tehát az is érthető, hogy ebből a lehetőségekhez képest minél többet kellene az úthálózatra 
fordítani, különösen arra, az úthálózatnak azon részére, ahol fizetős lesz, és a főúthálózat egy 
része lesz ez, ezt majd pontosan megismerjük.  

Másrészt meg azt hiszem, az is nagyon lényeges volt, hogy valóban megtörtént annak 
a 30 milliárd forintnak az átcsoportosítása, és ha lesznek még tartalékok az uniós forrásokból 
– akár a ROP-ban –, gondolom, mindenki üdvözli, ha további forrásokat lehetne 
átcsoportosítani, de valószínűleg ezek már csak szerényebb mértékűek lesznek. Annyit azért 
hadd mondjak itt el, hogy mindenképpen fontosnak tarthatjuk a következő uniós ciklusban is, 
még akkor is, ha az Unió közlekedéspolitikája általában nem a közutak fenntartására és 
fejlesztésére koncentrál, hanem a környezetbarát, a Zöld könyv szemléletében elsősorban 
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vasúti felújításokra, mégis nyilvánvalóan szükség lenne erre akár a területi vagy regionális 
források között is, de más operatív programokban is. Hiszen rendkívül fontos a gazdaság 
számára a megfelelő szintű, színvonalú közlekedési hálózat. Nem beszélve arról, és itt 
csatlakoznék ahhoz, amit említettél, hogy akár a balesetbiztonság szempontjából – nyilván 
vannak ilyen felmérések, ebbe most nem is mennék bele, mert ez teljesen egyértelmű – 
konkrét gazdasági károkkal is jár, ha az úthálózat színvonala nem megfelelő.  

A legnagyobb baj természetesen az, hogy egy ilyen válságos időszakban nagyon 
nehéz, és talán ezért is szerettünk volna tisztábban látni, mert ahogy az Állami Számvevőszék 
megállapította, a 2011-12-es költségvetésben is a felújításra viszonylag szerényebb összeg 
jutott. Gondolom, a képviselők a költségvetési viták kapcsán, ha még van rá lehetőség ezt 
figyelembe veszik, habár itt nyilvánvaló, hogy – ahogy államtitkár úr is említette – ez egy 
ilyen időszakban rendkívül nehéz. Általában az infrastruktúra fenntartására, felújítására 
minden pénzügyi válságos időszakban nehezen szoktak már a szinten tartáshoz is megfelelő 
pénzek jutni. Mindazonáltal, ahogy a jelentés is leírta, nagyon sok racionális intézkedés 
történt, ezeket nem ismertetem most a bizottsággal, nyilván a jegyzőkönyvhöz csatoljuk azt az 
intézkedési tervet, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megküldött, amiben a felvetett 
kérdésekre reagált, és az Állami Számvevőszék vezetői is nyilatkozták, hogy ezt 
megfelelőnek tartják.  

Megkérdezem azért az Állami Számvevőszék képviselőit, hogy kívánnak-e reagálni 
vagy még kiegészítést tenni. (Jelzésre.) Parancsoljon! 

 
MAKKAI MÁRIA felügyeleti vezető, igazgató (Állami Számvevőszék): Köszönöm 

szépen, nem. Azt hiszem, államtitkár úr minden felvetett kérdésre válaszolt. Annak pedig 
külön örülünk, hogy segíteni tudjuk az Országgyűlés munkáját abban, hogy egy olyan 
helyzetképet mutattunk be, amit önök is tárgyilagosnak, objektívnek tartanak.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, akkor a napirendi pont lezárom. 

Megköszönöm államtitkár úrnak, munkatársainak, az Állami Számvevőszék munkatársainak 
és vendégeinknek a részvételt.  

Az ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra)  

 

Manninger Jenő  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


