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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 
 

Az ülés megnyitása 

DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm képviselőtársaimat, bizottságunk ülését megnyitom. Megállapítom, hogy 
helyettesítésekkel a bizottság határozatképes. 

A napirend elfogadása 

Napirendre javasoltam a kormány két tagjának, két miniszternek a meghallgatását, 
amire a Házszabály előírásai szerint kerül sor. Elsőként Fellegi Tamás miniszter úrét, 
másodszor pedig Matolcsy György miniszter úrét. Kérem képviselőtársaimat, aki ezt a 
napirendi ajánlást elfogadja, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság többsége a napirendet elfogadta. Ki az, aki ellene szavazott? 
Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? Veres képviselő úr tartózkodásával a bizottság elfogadta 
napirendjét. 

Dr. Fellegi Tamás meghallgatása 

Tisztelttel köszöntöm körünkben dr. Fellegi Tamás miniszter urat, egyben elnézést 
kérek tőle a magam és a bizottság nevében is a várakoztatásért. Tudjuk be ezt egy vis maior 
helyzetnek, a budapesti közlekedésnek. Akár még erről is lehet pár szót váltani, ha úgy 
gondolja. Már nem a mai problémáról, hanem általában. 

Kedves Miniszter Úr! Egy esztendeje annak, hogy itt jelöltként nekünk elmondta a 
terveit, elképzeléseit, gondolatait a tárca irányításával kapcsolatban. Bennem megragadt az a 
négy fő gondolat, amit volt szíves velünk ismertetni. Engedje meg, hogy ezeket 
mindannyiunk memóriájába idézzem, és egyben javasoljam is, bár messze nem korlátozom, 
hogy ezekről a gondolatokról, tervekről szíveskedjék itt majd az egyéves tapasztalatai alapján 
majd beszélni. 

Először is azt mondta itt ön egy évvel ezelőtt, hogy megóvjuk, és hatékonyan 
működtetjük a nemzeti vagyont. A nemzeti vagyont, ami azóta az alaptörvénybe is bekerült 
fogalomként. Bizonyítani fogjuk, mondta ön, hogy az állam is lehet jó tulajdonos. Ez 
rendkívül izgalmas gondolat. Azt gondolom, nem kell indokolnom, hogy teoretikusan és 
praktikusan is nagyon fontos és időszerű gondolat. Nos, ez volt az első gondolatkör, amit ön 
itt vázolt. 

A második az, hogy az európai uniós forrásokat gyorsabban juttatja el a mostani 
kormány a kis- és középvállalkozásokhoz, mint a korábbi kormányok. 

Harmadik helyen arról beszélt miniszterjelölt úr egy évvel ezelőtt, hogy lebontják a 
vállalkozások előtt álló bürokratikus akadályokat, különös tekintettel a közbeszerzésekre. 

És végül, de nem utolsósorban visszaszorítják a korrupciót és a bürokráciát. 
Ezek voltak tehát azok a fő ígéretek, amelyek bennem megragadtak az egy évvel 

ezelőtti programját illetően. Ha szabad még hozzátenni, a magam részéről különösen szívesen 
hallanám azokat a tapasztalatait, amelyek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Rt. működésének 
átalakításával és mostani működésével kapcsolatosak. Ezek tehát az én bevezető gondolataim, 
és most átadnám a szót miniszter úrnak azzal a javaslattal, hogy ezeket és minden egyebet, 
amit fontosnak tart számunkra, elmondani szíveskedjék. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Fellegi Tamás szóbeli tájékoztatója 

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen, hogy meghívtak és megadhatom önöknek az első éves 
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beszámolót. Szívesen jöttem ide, mert azt gondolom, egy ilyen területen, mint amit a 
kormányváltás után a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fog át, egy értelmes párbeszéd mindig 
hasznára válhat a döntéshozóknak is és azoknak is, akiknek talán nincs annyi információ a 
birtokukban, mint amennyivel én rendelkezem, de meg tudják ítélni a minisztérium 
működését. Önök mint számvevőszéki és költségvetési bizottság nyilván számos információ 
birtokában vannak, tehát azt gondolom, ez egy hasznos beszélgetés lehet, még akkor is, ha 
ennek van egy viszonylag kötött forgatókönyve. 

Még egy dolgot tennék hozzá, elnök úr. Én valóban ennek a négy pontnak a 
felolvasásával kezdtem volna a beszámolómat, amit ön is említett. De még egy pontot hadd 
tegyek hozzá, ami szintén hangsúlyos volt a miniszterjelölti meghallgatásom során. Mégpedig 
arra tettünk határozott ígéretet, hogy a magánérdek helyett a közérdeket helyezzük a kormány 
politikájának középpontjába. Ami a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot illeti, kiemeltem 
ebben az összefüggésben is a fejlesztéspolitikát és a vagyongazdálkodási politikát, mint két 
olyan területet, amelyet úgy ítéltünk meg, hogy különösképpen sérülékeny ebből a 
szempontból. A vagyongazdálkodási területen nyilván azt is külön ki kell emelnem, hogy az 
praktikusan több területet is jelent az új kormányzati struktúrában. Egyrészt jelenti magát a 
hagyományos vagyongazdálkodást, vagyonkezelési tevékenységet, a nemzeti vagyonnal való 
bánásmódot, másrészt jelenti a közbeszerzéseket, amelyek erre a területre lettek koncentrálva 
a kormányváltást követően. Végül, de nem utolsósorban ehhez kapcsolódóan szoktunk 
beszélni, és ez a miniszterjelölti meghallgatás során is így volt, a PPP-kről, amelyek szintén a 
vagyongazdálkodás egyfajta elemét képezik Magyarországon. 

Mielőtt a részletekbe belemennék a különböző területeket illetően, hogy elmondjam 
önöknek, szerintem milyen eredményeket értünk el az elmúlt egy évben, hadd térjek ki egy 
aktuális dologra, ez pedig a MOL-részvény vásárlása a Szurgutnyeftegaztól. Ez az elmúlt hét 
fő témája volt, és teljesen nyilvánvaló, hogy nem szabad mással kezdeni, mint egy ilyen 
lényeges aktualitással, főleg, hogy ez két területen is jelentősen érinti a minisztériumot, 
egyrészt energiapolitikai, másrészt vagyongazdálkodási összefüggéseit tekintve, illetve az 
önök bizottságát kifejezetten érinti a vagyongazdálkodási oldalról. Azt gondolom, hogy amit 
elmondtam korábban a sajtóbejelentések kapcsán, azt komolyan gondoltuk, komolyan 
gondoltam. Ez egy rendkívül fontos, a nemzeti érdekeket szolgáló lépés volt. Szemben 
néhány ellenzéki megnyilvánulással, én ezt nem tekintem luxusberuházásnak, hanem egy 
rendkívül fontos lépésnek, hiszen jelentős, a hagyományos üzleti, számszaki kalkuláción 
túlmutató beruházásról van szó, ami nemzeti vagyongyarapodással jár együtt. 

Tehát amit elmondtam többször, azt nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a pénzt, amit 
erre fordítunk, megvan. Ez egy nagyon komoly vagyonelem formájában jelen van, a közjót 
szolgáló olyan pluszfeltételeket biztosít a mindenkori kormány számára, amely, azt 
gondolom, az ország politikai, gazdaságpolitikai és külgazdasági helyzetét tekintve 
meghatározó jelentőségű elem lehet a továbbiakban. Azt is fontos elemnek gondoljuk, hogy a 
MOL három kelet-közép-európai ország energiapolitikájának meghatározó központi vállalata. 
Ebben helyreállítani, visszaállítani egy jelentős, stratégiai méretű állami tulajdont egy olyan 
helyzetben, amikor minden létező piaci előrejelzés, szeretném hangsúlyozni, minden piaci 
előrejelzés, ami elérhető ma a nemzetközi befektetői piacon, két dolgot mutat a következő 
évekre: az olajipari piac jelentős árfolyam-emelkedését, illetve a MOL árfolyamának jelentős 
emelkedését. 

Miközben tárgyaltunk, miközben készítettük elő a tranzakciót, természetesen 
folyamatosan figyeltük ezeket a rendkívül lényeges szempontokat. Még egyszer: minden 
elérhető adat ezt mutatja. Mindezeket összevetve azt gondoljuk, hogy mind energiabiztonság, 
mind energiafüggetlenség, mind regionális politika, mind az állami vagyon gyarapításának 
lehetősége, mind pedig a befektetett pénz hosszú távú értéknövekedése abba az irányba mutat, 
hogy ez szerencsés, jó döntés volt, és a nemzet érdekeit szolgálja. 
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Engedjék meg, hogy elsősorban a bizottság profiljába illeszkedő módon, néhány 
területen viszonylag gyorsan végigmenjek, és utána átadjam a szót önöknek. Lehet, hogy lesz 
olyan terület, amit nem fogok a beszámolóban külön érinteni, de természetesen, ha kérdés lesz 
azokat érintően, akkor válaszolni fogok azokra is. 

Hadd kezdjem a fejlesztéspolitikával. A miniszterjelölti meghallgatáson azt mondtam 
szó szerint: "Az európai uniós és a hazai fejlesztési támogatási forrásokat kezelő központi, 
egységes fejlesztéspolitikai monitoring és információs rendszert alakítunk ki. A jelenlegi 
fejlesztési rendszer széttagolt, koordinálatlan, és működésének hatékonysága javításra szorul. 
Felülvizsgáljuk ezt az intézményrendszert és a folyamatokat, és a jelenleginél gyorsabb, 
hatékonyabb, eredményesebb működést fogunk biztosítani. A források felhasználásánál 
erősíteni kívánjuk a stratégiai tervezést, és az eddigieknél egyszerűbb, gyorsabb és 
hatékonyabb lebonyolítást biztosító rendszert fogunk bevezetni. Az uniós forrásokat 
elsősorban a növekedéspárti, munkahelyteremtő és a magyar kis- és középvállalatokat 
támogató gazdaságpolitikát szolgáló területekre csoportosítjuk át." 

Tehát gyakorlatilag három céllal vágtunk neki a kormányzásnak ezen a területen. 
Egyrészt, hogy egy egységes stratégiát alakítsunk ki, másrészt, hogy egy egységes 
szervezetrendszert hozzunk létre, harmadrészt, hogy az egységes szervezetrendszer és 
stratégia abba az irányba mutasson, hogy gyorsan, egyszerűen és hatékonyan juttassuk el az 
uniós forrásokat a magyar kis- és középvállalkozásokhoz. Az elsődleges törekvésünk az volt, 
hogy a még rendelkezésünkre álló mintegy 2 ezer milliárd forintnyi uniós forrást a korábbinál 
jóval célzottabban és hatékonyabban használjuk fel úgy, hogy az komoly lendületet adjon a 
folyamatban lévő beruházásoknak és a munkahelyeket teremtő mikro-, kis- és 
középvállalkozások megerősödésének. A megújuló fejlesztéspolitikát a foglalkoztatás 
dinamikus növelését célzó, növekedéspárti gazdaságpolitika szolgálatába állítjuk. 

Ez nyilvánvalóan azt is jelentette, hogy a korábban elharapózó, elsősorban 
presztízsnek tekinthető vagy tartós értéknövekedéssel, munkahely-növekedéssel nem járó 
európai uniós felhasználásokat próbáljuk visszaszorítani, és helyükbe olyan programokat 
finanszírozni, amelyek a három fő célkitűzés irányába mutatnak, tehát a gazdasági növekedés, 
a foglalkoztatás növekedése és a versenyképesség. Ez persze egybevág az Európa 2020 
stratégiával, amelyet már az új kormány alatt kellett leadnunk az Európai Unió részére, és 
amely tartalmazza a 27 európai uniós tagállam vállalásait az Európa 2020 stratégia 
prioritásrendszerén belül. 

Első lépésben, miután augusztus közepére sikerült teljes mértékben áttekinteni és 
átvenni a fejlesztéspolitikai intézményrendszer összes közreműködő szervezetét, átnézni az 
összes folyamatban lévő pénzügyi mozgást, sikerült kialakítani a végső képet. Sikerült egy 
forrástérképet létrehoznunk, amiből teljesen világossá vált, hogy a nagy operatív 
programokon belül, illetve az egyes akciótervek vonatkozásában milyen 
meghatározottságaink vannak, és ezek milyen mértékű politikai, adminisztratív erőfeszítést 
igényelhetnek, ha változtatni akarunk rajtuk, mit lehet Magyarországon változtatni, mihez kell 
Brüsszel jóváhagyása, majd a folyamatban lévő, már eldöntött ügyekkel való összevetés során 
tudtuk meghatározni azt, hogy milyen mozgásterünk van valójában. Ezzel párhuzamosan 
haladéktalanul elkezdtük a szervezeti rendszer, az eljárásrend egyszerűsítését, amennyire a 
Brüsszelben akkreditált szerződésben vállalt szervezetrendszer fenntartása mellett meg 
lehetett tenni. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartottuk, hogy bármilyen változtatást 
akartunk, azt úgy kellett végrehajtani, hogy a folyamatokat ne rúgjuk föl, ne állítsunk elő 
olyan helyzetet, amiben nem tudjuk végigvinni azokat a programokat, projekteket, amelyek 
teljesen legitim módon elindultak és már "csőben voltak", hogy így fogalmazzak. 

Ennek megfelelően, miután széles körű konzultációt folytattunk augusztusban és 
szeptemberben, láttunk hozzá az intézményrendszer egyszerűsítéséhez, a közreműködő 
szervezetek összevonásához és egy olyan egységes kifizetési rendszer létrehozatalához, 
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amelyben a 60 napról sikerült 45 napra csökkenteni a teljesítéseket. Az uniós források időközi 
kifizetése az új kormányzati ciklusban, egyre gyorsuló tempóban, háromszorosára emelkedett. 
Korábban, 2010 júniusáig, a statisztikai adatok szerint, havonta 22 milliárd forint 
nagyságrendű pénz ment ki a gazdaságba, ennyi volt a kifizetések mértéke. 2010-et követően, 
az elmúlt durván egy évben sikerült egy 65 milliárd forintos havi kifizetési szintre fölemelni 
azt a pénzmennyiséget, amennyit a gazdaságba ki tudunk juttatni. 

Január elsejével a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átvette az NKIT helyén az 
innovációs alap működtetését. Körülbelül márciusra sikerült a több mint 3500 élő szerződés 
áttekintése, és ezt követően elindult az innovációs alap forrásainak kifizetése is. Mind ez idáig 
több mint 3 milliárd forintot sikerült kijuttatnunk élő, érvényes szerződések alapján. 
Természetesen ez nem éri el azt a szintet, amit optimális esetben el kellene érni, valamennyi 
csúszásban vagyunk, de azt gondolom, hogy egyre gyorsuló tempóban ezen a területen is 
sikerül utolérni magunkat. A forráskoordináció érdekében a 2012-es készülő új 
költségvetésben önálló fejlesztési fejezetet szeretnénk megjeleníteni, hogy ez összhangban 
legyen azzal a két lépéssel, hogy egyrészt egy egységes stratégiai irányítást, menedzsmentet 
hozzunk létre, másrészt a szervezetrendszer koncentrálása is folyamatosan történjék. 

Lényeges elemnek gondolom a fejlesztéspolitika területén, hogy a magyar EU-
elnökség alatt, most nemrégiben, a gödöllői informális területfejlesztési miniszteri találkozón 
sikerült a 27 tagállamnak konszenzusra jutni és a területi Agenda 2020 című dokumentumot 
elfogadni. Ez, kapcsolódva az Európa 2020 stratégiához és a kohéziós politika, a kohéziós 
alapok újstruktúrájának, új stratégiájának kialakításához, meghatározza annak az 
intézményrendszernek az alapjait, amelyet 2014-től kezdve alkalmazni fog, és minden ország 
számára, így Magyarország számára is különösképpen fontos. Ez jelentős mértékben fogja 
befolyásolni azt, hogy milyen felhasználásra mekkora forráshoz fogunk jutni a 2013 utáni 
időszakban az Európai Unióból. 

Januárban meghirdettük az Új Széchenyi-tervet, amely jelentős mértékben 
koncentrálja, egyszerűsíti a fejlesztési folyamatokat. Egyrészt a több mint 900 pályázatot 
sikerült 200 alá vinni, ami komoly eredmény, és azt is jelenti, hogy nem aprózódik el annyira 
a forrásfelhasználás, mint a 2010-et megelőző időszakban. Az Új Széchenyi-terv keretében 
eddig 125 pályázatot hirdettünk meg, több mint 1700 milliárd forint keretösszeggel. A 
pályázatok köre folyamatosan bővül, és reményeink szerint hamarosan el fogja érni a 200-at. 
Eddig több mint 2 ezer projektigény érkezett be a kiírásokra, az igényelt támogatás 270-280 
milliárd forint körül van, tehát megközelíti a 300 milliárdot. Ebből a körülbelül 2 ezer 
projektigényből, javaslatból több mint 1600-at kis- és középvállalkozások nyújtottak be. 
Tehát látszik, hogy jelentős mértékben megmozdult a kkv-piac, a gazdaságnak az a 
szegmense, amit a kkv-k képviselnek, a korábbi, lényegesen 50 százalék alatti kkv-jelenlét, 
részvétel a fejlesztési piacon szerencsére kezd megfordulni, összhangban a kormány politikai 
céljaival. Ezt én nagyon komoly eredménynek tartom. Nem látványos, nem hangos, de 
nagyon komoly eredménynek tartom, mert ennek eredményei valójában a következő egy-két 
évben jelennek csak meg a gazdaság területén, nem azonnali módon. 

Az Új Széchenyi-terv keretében jelentős mértékben visszaállítottuk, illetve új 
konstrukciókat hoztunk be annak biztosítása érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások, 
illetve mikrovállalkozások számára az előfinanszírozás, az önrész-finanszírozás lehetőségét 
biztosítsuk. Itt új MFB-s konstrukciók jelentek meg, a Széchenyi-kártya folyószámla-, 
forgóeszköz-beruházási és önerőhitel formájában is hasznosítható, ami jelentős segítséget fog 
nyújtani elsősorban a mikrovállalatoknak, de azt gondoljuk, hogy a kis- és 
középvállalkozásoknak is, hogy valóban pályázni tudjanak. Azt gondoljuk, ez az egyik oka 
annak, hogy miért tudott ilyen nagy arányban növekedni a kis- és középvállalkozások 
megjelenése az Új Széchenyi-terv meghirdetését követően a piacon. 
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A Széchenyi-kártya program keretében nyújtandó támogatásokhoz 2011-ben mintegy 
3 milliárd forint áll rendelkezésre. Ezt 2010-ben több mint 17 vállalkozás vette igénybe, 
elsősorban folyószámlahitel formájában, amihez az állam 1,85 milliárd forint támogatást 
nyújtott, és ezzel mintegy 130 milliárd forint hitel jutott be a gazdaságba ezen a csatornán 
keresztül. Ezt is fontos eredménynek gondoljuk. Az új, kombinált mikrohitelprogram a 
mikrovállalkozások számára nyújt kettős segítséget, és az új Széchenyi viszontgarancia-
program keretében pedig a garantőr szervezetek pályázhatnak a viszontgarancia keretekre. 
Tehát itt is bővítettük a szereplők mozgásterét, bővítettük annak lehetőségét, hogy értelmes 
gazdasági döntéseket tudjanak hozni és kockázatot vállalni. 

Ami az egyik legfontosabb szempont volt ezen a területen, hogy olyan 
kockázatközösségeket tudjuk kialakítani, olyan feltételrendszert tudjunk megteremteni, 
amelyben ésszerű módon tudnak kockázatot vállalni, mert megoszlik a kockázat a 
finanszírozók és a vállalkozók, illetve az állam között, ami a korábbi rendszerből vagy 
hiányzott, vagy gyengén, féloldalasan volt meg. Ezt pusztán gazdasági kérdésnek tekintem, 
aminek természetesen nagyon fontos politikai kifutása van a folyamatok végén. 

Ahogy említettem, átszervezésre került a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap is. 
Az alap kezelője a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség lett, hiszen értelmesnek gondoltuk a 
szervezetek összevonását és leegyszerűsítését, ezáltal jelentős mértékben tudtuk növelni mind 
a hatékonyságot, mind a sebességet, mind pedig azt a tényt, hogy sokkal olcsóbban tudjuk mi 
magunk is működtetni a források kifizetését, felhasználását biztosító szervezetrendszert. Az 
ez évi kötelezettségvállalások mértéke az innovációs alap esetében 15 milliárd forinttal 
haladják meg az alap bevételeit. Tehát itt egy nagyon kritikus pénzügyi helyzet van, amit 
folyamatosan kezelnünk kell pénzügyileg és politikailag is. Kétségtelen, hogy ez a piac 
számos szereplőjének nehézséget okoz, nem is akarom elleplezni, hogy ez egy egyszerű 
helyzet lenne, főleg az a tény, hogy a januári átvétel után márciusban tudtuk elkezdeni a 
kifizetéseket. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy több mint 3500 élő szerződést 
kellett felülvizsgálnunk, megnézni, hogy minden rendben van-e. Nagyon sok esetben, és ezzel 
nem akarom a felelősséget a szereplőkre hárítani, csak szeretném jelezni, hogy ez is része a 
történetnek, például a teljesítésigazolás vagy a számlakibocsátás nem volt megfelelő. Tehát 
technikai okai voltak annak, hogy a kifizetést nem tudtuk megvalósítani. Ezzel együtt el kell 
ismerjem, hogy itt van mit javítanunk a helyzeten, és gyorsítanunk kell a kifizetéseket. 

A turisztikai célelőirányzat is koncentrálásra került ezen a területen. Március végén 
vett át a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai államtitkársága a célelőirányzat 
kezelését. Mostanáig megkötöttek három kiemelt támogatási szerződést a Hungaroringre, a 
Magyar Turizmus Zrt.-re, valamint a Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatására. Ez utóbbi 
folyamatban van, tehát aláírás előtt áll, de azt gondolom, nem lesz probléma az aláírással. 
Ennek keretében ide az az 1 milliárd forint, amit a fogászati turizmusra kívánunk fordítani, 
egybevonva az egészségügyi ellátást és turizmust egészségturizmus formájában egy olyan 
területen, amely eddig is népszerű volt a külföldiek körében, és reményeink vannak arra, hogy 
ezen a területen további növekedést tudunk biztosítani. 

Folyamatban lévő nemzeti programjaink vannak, amit a Széchenyi-terv oldalvizein 
hirdettünk meg, nem azért, mert melléktermékek, hiszen ezek nagyon is fontos 
tevékenységek. Csak hadd emeljek ki néhányat, hogy egyúttal a méretét is megmutassam 
önöknek. Első helyen említeném az ELI-t, a szegedi szuperlézer projektet, amelyet mi egy 
zászlóshajó projektnek tekintünk, mégpedig egy nagyszabású, hosszú távú, évtizedes 
gazdaságfejlesztési tervhez. Azt gondoljuk, hogy itt nem egyszerűen egy tudományos 
létesítmény kialakításáról van szó, nem is csak ennek a tudományos létesítménynek a 
környezetében valamilyen, annak közvetlen hasznosításához kapcsolódó létesítmény 
kialakításáról van szó, hanem megítélésünk szerint ez egy nagyon komoly tudásgazdasági 
központi lehet Magyarországon és a régióban. Ne felejtsük el, hogy a balkáni régió közvetlen 
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szomszédságában, Románia közvetlen szomszédságában tudunk egy olyan 
gazdaságfejlesztési koncepciót megvalósítani, amely a felsőoktatást is befolyásolja, a 
szakképzést befolyásolja, és nagyon komoly, hosszú távú munkahely-teremtési lehetőséggel 
bír. 

Magának az ELI-nek a fejlesztési költsége, ami európai uniós pénzből fog 
megvalósulni, 63 milliárd forint. Tehát kétségtelen, hogy ennek a ciklusnak az egyik 
leglényegesebb, vagy összegszerűen talán a leglényegesebb egyedi beruházása, fejlesztése 
lesz, ezért teljesen egyértelmű, hogy nagyon-nagyon óvatosan és nagyon pontos stratégiai 
tervezéssel kell ezt a projektet megvalósítanunk. Magának az ELI-nek egyébként ezen 
túlmenően, ha már létre fog jönni, az üzemeltetése, működtetése is jelentős forrásokat fog 
igényelni. Mostani tudásunk, számításunk szerint 5-6 milliárd forint évente egy ilyen 
létesítmény működési költsége, viszont minden tanulmány, minden gazdasági hatástanulmány 
azt mutatja, hogy megteremthetőek azok a gazdasági feltételek, azok a kívánatos lehetőségek, 
létesítmények, amelyek a külföldi és hazai high-tech vállalatok számára megfelelő 
környezetet tudnak biztosítani, és ezzel ki lehet termelni nemcsak ezt a pénzt, hanem még 
többet is. Tehát nagyon hiszünk abban, hogy ez egy gazdaságos, politikailag is rendkívül 
fontos, előremutató projekt lehet. 

A másik, amit szeretnék külön megemlíteni, a várrekonstrukció és ezen belül a 
Várbazár felújítása. Azt gondolom, Budapestnek és Magyarországnak egy szégyenfoltja, 
ahogy ma kinéz a Várbazár és környéke. Egész egyszerűen elképesztő és elképzelhetetlen, 
hogy tartósan fönnmaradjon tovább ez az állapot. Úgyhogy aktívan dolgozunk azon, hogy 
minél hamarabb egy nagyon komoly várrekonstrukciós program és ezen belül a Várbazár 
rekonstrukciója el tudjon indulni. 

Ahogy jeleztük, intenzíven foglalkozunk a balatoni fejlesztési programmal, fontosnak 
tartjuk az út-, kerékpárút- és hídépítési programokat, amelyekről már több részletet 
elmondtunk a különböző bejelentések során, illetve az országos körút alkalmával. Az Új 
Széchenyi-terv meghirdetését követően közel 3 hónapig bejártuk az egész országot, 
különböző szereposztásban. Rengeteg megyeszékhelyen, közepes városban találkoztunk a 
helyi kamarák képviselőivel, a helyi vállalkozókkal, és mindenhol elmondtuk azokat a 
konkrét elképzeléseket, amelyek megfogalmazódtak a kerékpárút-, a közút- és a hídépítések 
vonatkozásában. 

Bár természetesen mindig el lehet mondani, hogy ez még mindig nem elég, egyet is 
értek vele, nem azt gondolom, hogy végállomáson vagyunk, hanem azt, hogy fontos lépéseket 
tettünk a pályázati folyamatok egyszerűsítése érdekében. Jelentős mértékben egyszerűsítettük 
az adatlapokat, ahogy ígértük. Jelentősen csökkentettük a mellékletek számát. Nem tudom, a 
jelenlévők között van-e olyan, aki korábban pályázott, egy kisebb méretű projekt pályázati 
anyaga elképesztő méretű volt, ilyen vastagságú, ilyen magasságú (Mutatja.) 
dokumentumhalmazt kellett, nagyon sok példányban kinyomtatva beadni. Ezt most nagyon 
lényegesen egyszerűsítettük. Fontosnak tartottuk azt, hogy ténylegesen elektronikus formában 
is be lehessen adni. És azt is tervezzük, ahogy ígértük, hogy az elektronikus benyújtás 
egyeduralkodó legyen, és megszüntetjük majd a papír alapú beadást a folyamat végén. 

Ezzel jelentősen csökkentettük a kiválasztási rendszer időigényét, és jelentősen 
csökkentettük azt a problémát, amiről mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk ebben a 
teremben, hogy ez egy valós probléma volt. Ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy egy 
átlagos műveltségű, átlagos képességű magyar vállalkozó nem volt képes egyedül kitölteni 
egy pályázati űrlaphalmazt. Ezért erre egy külön iparág jött létre, amely beékelődött a 
pályázat kiírói és a pályázók közé, és egy idő után már maga a pályázat kiírása is az ő 
kezükbe került. Tehát, hogy úgy mondjam, két oldalról fogták meg ugyanazt a kérdést, 
üzletileg is, politikailag is, szakmailag is, ami nagyon sok esetben vagy indokolatlan 
pénzmozgásokhoz, nevezzük nevén, korrupcióhoz vezetett, vagy automatikusan és teljesen 
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objektíven, korrupció nélkül is indokolatlanul megdrágította a folyamatot. Ezért fontosnak 
tartottuk, hogy ezen a területen lényeges eredményeket tudjunk elérni. 

A szabályozást ennek megfelelően már eddig is lényegesen átalakítanunk. Amikor 
átvettük a kormányrudat, akkor 64 jogszabály létezett összesen, a törvényektől a 
kormányrendeleten át a miniszteri rendeletig, az alacsonyabb rendű jogforrásokig, amelyek 
így vagy úgy befolyásolták a pályázatírást. Ebből, ami központilag értelmező volt, 24 darab 
volt, ezt kiváltottuk egyetlen egységes kormányrendelettel. Azt valóban fontosnak gondolom, 
hogy az a törekvésünk sikerrel járjon a forráskoordináció érdekében, hogy a 2012-es 
költségvetésbe már önálló fejlesztési fejezet jelenjen meg, amely nemcsak az európai uniós, 
hanem a hazai fejlesztési forrásokat is tartalmazza. Így értem az egységes fejlesztési fejezetet. 

Végül röviden hadd említsem meg erről a területről még egyszer, hogy 
háromszorosára emeltük a gazdaságba kijuttatott forrásmennyiséget az elmúlt egy évben. 
2010 közepéig a teljes keret 6,4 százalékát hívtuk le, az elmúlt 10 hónapban ezt az arányt 
sikerült duplájára növelni. A támogatott projektek száma az elmúlt 11 hónapban havonta 
átlagosan 600 darab, az előző időszakban 500 volt, és a szerződéskötések havi átlagos száma 
400-ról 700-ra emelkedett. 

Amit előrejelzésképpen szeretnék kiemelni, és ha egy év múlva találkozunk, akkor 
erről érdemes lesz szót váltanunk, tehát ez egy olyan dolog, aminek perspektivikusan van 
fontos szerepe, hogy most már nagy ütemben folyik a 2014-2020-as új ciklus tervezése 
európai uniós szinten is. Tehát párhuzamosan kell egyrészt jól lezárni a 2013-ig terjedő ciklus 
folyamatait, a források felhasználását, majd megfelelő módon az EU-val való elszámolást le 
kell bonyolítanunk, és ezzel párhuzamosan kell megvívnunk azokat a hol csatákat, hol csak 
egyszerűen küzdelmeket itthon is és az Európai Unióban is, amelyek fontosak lesznek abból a 
szempontból, hogy milyen prioritások mentén milyen jellegű és nagyságrendű forrásokat fog 
az ország szerezni az új ciklusban. 

Hadd térjek át a PPP-területre. A PPP-kkel kapcsolatban azt szeretném nagyon röviden 
elmondani, hogy sikerült ott is az összes szerződést begyűjtenünk és áttekintenünk. Egy 
teljesen új államtitkárság jött létre a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, tehát az összes 
társminisztériumtól be kellett szereznünk minden létező információt. Ezt követően megtörtént 
ezeknek a szerződéseknek az átvilágítása, gazdasági és jogi értékelése. 

Néhány általános megállapítás teljesen világossá vált az összes szerződés áttekintése 
után. Az egyik, hogy a beruházások jelenértékét megvizsgálva kiderült, hogy a magántőke 
bevonásával elkészült beruházások az állam és az önkormányzatok által vállalt 
kötelezettségeknek mindössze harmadába-negyedébe kerültek. Az örökölt PPP-szerződések 
közös jellemzője, hogy az állam vállalt minden kockázatot, míg a magánszféra kockázat 
nélkül többszörös haszonra tett szert. Tehát az a kockázatközösség, amit a fejlesztéspolitika 
kapcsán is megemlítettem, a PPP területén arcpirító módon hiányzik. Gyakorlatilag minden 
teher az államon, a költségvetésen, a közjón nyugszik, és sok esetben, nem állítom, hogy 
minden esetben, de sok esetben minden pénzügyi haszon, ráadásul jelentősen túlárazott 
módon a magánvállalkozóé. Tehát egy hihetetlen módon felborult rendszert találtunk, 
összességében több mint 100 PPP-szerződésről van szó. A legkevesebb, de a legnagyobb 
értékű az útépítés területén, M5-M6, található, a legnagyobb tömegű a felsőoktatás területén, 
elsősorban a kollégiumépítésben található, kulturális intézményeknél vegyesen van kis és 
nagy értékű szerződés, a PPP-s sportlétesítmények tipikusan nagy tömegű, de viszonylag kis 
értékű szerződések, amelyek önkormányzati iskolai tornatermek, tanuszodák elkészítéséről 
szóltak. És van két börtön PPP. Így áll össze ez a kép. 

Ha hagynánk végigfutni az összes, jelenleg hatályos PPP-szerződést, akkor a kifutásig 
ez körülbelül 3 ezer milliárd forint terhet jelentene a költségvetésnek. A kiadás éves szinten 
nagyságrendileg valahol a 120 és 130 milliárd forint között mozog. Ez a pénzügyi 
nagyságrendje ennek a területnek, tehát nagyon komoly terhet jelent. Ezért is jelentettük be a 
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Széll Kálmán-tervvel összefüggésben, hogy a kormány határozott lépéseket óhajt tenni, hogy 
idő előtt kivásároljon, megszüntessen PPP-szerződéseket, mert szeretnénk a jövő generációkra 
háruló terheket csökkenteni. 

Ez gúzsba köti a költségvetést, gúzsba köti az országot, és, ezt szeretném 
hangsúlyozni, nagyon sok önkormányzatnál, iskolánál megoldhatatlan helyzetet jelent. Úgy 
mentek bele a PPP-szerződésekbe az elmúlt 8 évben, hogy nem volt biztosítva az üzemeltetési 
költség például. Gyakorlatilag csapdahelyzetbe kerültek, amiket meg kell próbálnunk 
fölszámolni. Ezt be is jelentettük, és erre lépéseket is fogunk tenni. Folynak már tárgyalások 
nagyobb értékű szerződéssel kapcsolatban is, és kisebb csomagokat képeztünk olyan PPP-
kről, amelyek egyben és megítélésünk szerint viszonylag könnyen kezelhetőek. Lesznek 
olyanok is, amelyek perrel fognak végződni, elsősorban polgári jogi perrel, de lehet ezek 
között olyan is, amelyben büntető feljelentés születik majd. Ha lesz kérdés részletekről, akkor 
szívesen válaszolok, de most időkímélés okán továbblépnék erről a témáról. 

A következő, amiről szeretnék beszélni, az a vagyonpolitika és a közbeszerzés. Most 
nem olvasom föl azt, amit elnök úr a bevezetőben elmondott. Valóban több dolgot is 
említettem a miniszterjelölti meghallgatás során, ami ezzel a területtel volt kapcsolatos. 
Egyrészt ígértük azt, hogy teljesen át fogjuk alakítani ennek jogszabályi hátterét. Ezt 
megtettük. Megszüntettük a Vagyontanácsot, létrejött a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 
a vagyonpolitikai államtitkárság, amely elsősorban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőre, 
másodsorban a magyar Fejlesztési Bankra támaszkodva végzi a vagyongazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat. 

Munkánk egyik kiindulópontja az volt, hogy szüksége van az országnak egy hiteles 
vagyonmérlegre. Ez folyamatban van, beleértve az ingatlanokat, a termőföldet is. Ezt a 
munkát az év folyamán, remélhetőleg az év második felére be tudjuk fejezni, el tudjuk 
végezni, és akkor nyilvánosságra tudjuk hozni. Elkészült, és a kormány elé fog kerülni a 
közeli napokban a vagyonpolitikai irányelvek, amit, ha a kormány jóváhagy, akkor a 
parlament elé fogja vinni. Országgyűlési határozat formájában szeretnénk megismertetni az 
országgal és a tisztelt képviselő hölgyekkel, urakkal a kormány vagyonpolitikai irányelveit, 
amely erre a ciklusra mindenképpen, de azt gondolom, a cikluson túlmutatóan is rögzíti 
azokat az alapelveket, politikai irányokat, prioritásokat, amelyeket fontosnak tartunk, 
összhangban az új alkotmánnyal. Az alaptörvény világosan megfogalmazza a nemzeti 
vagyonnal kapcsolatos helyzetet, világos iránymutatást ad a nemzeti vagyon fogalmával 
kapcsolatban, és önálló sarkalatos törvény fog születni az állami vagyonra, a nemzeti 
vagyonra vonatkozóan. Ennek nyilván megfelelő vitája lesz a parlamentben. 

Azt gondolom, ez az egyik olyan terület, ahol az egyik legnegatívabb örökséget kapta 
az új kormány és az ország az előző ciklusok után. Itt jelentkezett leginkább az a probléma, 
hogy a magánérdek felülírta a közérdeket. Nem véletlen, ha az elmúlt időszak 
vagyonpolitikájáról beszélünk, akkor ma leginkább a bűnügyi híradókat kell nézni, a bűnügyi 
rovatokat a sajtóban, hogy világos képet kapjunk arról, mik is történtek az elmúlt időszakban. 
Nyilvánvalóan az a célunk kezdettől fogva, hogy átlátható, hatékony és takarékos 
gazdálkodást valósítsunk meg. Ennek érdekében jelentős mértékben leegyszerűsítettük a 
különböző állami vállalatok menedzsmentjeit. Talán emlékeznek rá, hogy az elmúlt évben, az 
első akcióterv, a 29 pont részeként meghirdettük a radikális létszámcsökkentést, a vezetői 
szintek kiiktatását. Ez meg is történt. Rendkívül alacsonyra csökkentettük egyrészt az 
igazgatóságok számát, másrészt a törvényi minimumban határoztuk meg az igazgatósági 
létszámokat, egy-egy nagyobb vállalatot leszámítva, ahol ezt nem lehetett megtenni 
nemzetközi és egyéb feltételek miatt. 

Ez egy rendkívül fontos lépés volt. Azt gondolom, ez jelentős mértékben hozzájárult 
ennek a területnek az átláthatóbb, egyszerűbb kezeléséhez. Fontosnak tartom, hogy az állami 
vállalatok a vagyon elpazarlása, eltékozlása ürügyén se legyenek politikai huzavona 
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célpontjai, illetve, hogy a klientúraépítés lehetőségét minél szűkebbre zárjuk, ha lehet, 
szüntessük meg. Ezt is szolgálta a vezetés átalakítása az állami vállalatoknál, beleértve magát 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t is. 

Fontosnak tartottuk kezdettől fogva, hogy a közbeszerzésekhez hozzányúljunk. Tavaly 
nyár végén, ősszel elkezdtük egyszerűsíteni a közbeszerzési folyamatokat az alapcél 
megvalósítása érdekében, hogy egy átlátható, sokkal egyszerűbb, kezelhetőbb, olcsóbb, 
gyorsabb, a kkv-kat és általában a magyar tulajdonú vállalatokat, politikai szóhasználattal ezt 
szoktuk nemzeti rezsimnek nevezni, erősítő közbeszerzési szabályozást vezessünk be. Volt 
egy illúzióm nekem is, ezt a miniszterjelölti meghallgatás során talán említettem is önöknek, 
és csalódással kellett tudomásul vennem, hogy ezt nem tudtuk tavaly megcsinálni. Egész 
egyszerűen a helyzet nem volt alkalmas arra, hogy egy vadonatúj közbeszerzési törvényt már 
ez év elejétől kezdve működtetni tudjunk. Ezért most az a helyzet állt elő, ahogy ezt a Széll 
Kálmán-tervben meg is hirdettük, hogy még júliusban a parlament elé fog kerülni az új 
közbeszerzési törvény, amely minden elemében vadonatúj. Nem átalakítása a réginek. Az 
elmúlt tizenév gyakorlata abban állt, hogy évente talán kétszer-háromszor is módosítottuk a 
közbeszerzési törvényt. 

Ez azt jelentette, hogy nagyon nagy lett, 450 paragrafus közeli mennyiség, ami 
önmagában még nem lett volna akkora gond, ha ez nem járt volna azzal, hogy tele lett 
koherencia problémával. Ezért állandó fennakadások voltak a rendszerben. A rendszer 
működése pedig nyilvánvalóan nem jó, ha egy közbeszerzés ennyire drága, ha az eredmény 
ennyire bizonytalan, mert a jogorvoslati rendszer ekkora bizonytalanságot szül, hogy senki 
nem lehet biztos abban, hogy amit papíron megnyert, azt tényleg megnyerte. Hosszú-hosszú 
hetek, hónapok után derült csak ki, hogy ténylegesen ő nyerte el a közbeszerzést. Nagyon sok 
állami, önkormányzati feladat nem tud megvalósulni időben, rengeteg a csúszás. Így nagyon 
költségessé válik a meglévő rendszerek működtetése, illetve az új rendszerek hiánya azért, 
mert a közbeszerzések rendszere olyan, amilyen ma. 

Ezért jutottunk arra, hogy teljesen le kell cserélni az egész rendszert, az eljárást, az 
intézményrendszert alapjában meg kell reformálni, amihez a kiindulópont nem az eddig 
létezett közbeszerzési törvény kell hogy legyen, azt el kell felejteni, hanem az európai uniós 
szabályrendszer. Az egy világos, egyszerű szabályrendszer, azt kell megfelelő módon 
adaptálnunk, megfelelő módon átalakítani, hogy azokat a sajátosságokat, politikai elvárásokat, 
amelyeket megfogalmaztunk az elmúlt egy évben, mint például a kis- és középvállalkozások 
támogatása, helyzetbehozása vagy a közfoglalkoztatás támogatása, biztosítani tudjuk az új 
közbeszerzési szabályozásban, és ehhez igazítsuk az intézményrendszert is. 

Fontos szempont, amiben általában a fejlesztés, ezen belül a gazdaságfejlesztés és a 
vagyonpolitika találkozik, a nemzeti iparok támogatása meghatározott területeken, ahol 
nagyon jó, évtizedes hagyományaink vannak. Például a járműiparban, amelyet gyakorlatilag 
az elmúlt évtizedek privatizációs gyakorlata lehetetlen helyzetbe hozott Magyarországon. A 
konkurencia, amely a privatizációt végrehajtotta, bezárta ezeket a gyárakat, mert csak a piacra 
volt szüksége. Minden olyan tárgyaláson, ami hosszú távú gazdaságfejlesztésiről, gazdasági 
együttműködésről szól Keleten, Oroszország, Ukrajna és Kína tartozik hozzám 
kormánybiztosként, ennek a három országnak a gazdasági kapcsolatait én kezelem, fogom 
össze a kormányon belül, mindig előkerül az, hogy szívesen kooperálnának Magyarországgal 
a járműgyártásban. Azt gondoljuk, hogy ez egy olyan terület, ahol a kormánynak teendői 
vannak. Ilyen az energetikai szektor is. Van még több olyan vállalat, amelyeknél fontos, hogy 
az ország gazdasága, geopolitikai, külgazdasági mozgása szempontjából jó helyzetben 
legyenek. Ilyen a Richter Gedeon, amelyben jelentős állami tulajdon van, és meghatározó 
stratégiai üzletágban van jelen sok országban Kínától az Egyesült Államokig. Tehát fontos, 
hogy a magyar gazdaságot, a mi gazdasági és pénzügyi mozgásterünket növeli, ha erősödik ez 
a vállalat. 
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Azt gondolom, itt van egy olyan metszéspont, amit tudatosan ki kell használnunk, föl 
kell építenünk. És ebben az a tény, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban ezeknek a 
területeknek a koncentrálása létrejött, sokat segített. Egy olyan intézményi, politikai stratégiai 
hátteret tud biztosítani, amely biztosítja azt a lehetőséget, hogy ezen a területen az állam, a 
kormány proaktív módon eljárni a közjó érdekében. Az MVM példája teljesen egyértelműen 
mutatja, hogy igenis az állam lehet jó gazda. Jó irányba megy az MVM, nagyon komoly 
fejlődési lehetőségek vannak a cég előtt itthon is és külföldön is, ami azt mutatja, hogy a 
MOL mellett tudunk kialakítani még olyan magyar társaságot, amely a kelet-közép-európai 
régióban jelentős gazdasági szereplő tud lenni, és jelentősen befolyásolni tudjuk egy olyan 
stratégiai területnek, mint az energiaszektornak a nemzetközi irányait is. 

Ebből a szempontból nagyon tanulságos volt az európai uniós elnökség számomra, az 
energia területéért felelve elnöklöm még most is ezt a formációt, így vettem részt számos 
olyan miniszteri tanácsülésen, formális és informális tanácsülésen, ahol teljesen világossá vált 
a nemzetközi mozgások iránya, és ebben az a szükséglet, hogy Magyarország számára az 
energiafüggetlenség és az energiabiztonság megteremtése ilyen lépésekből áll össze. Még 
egyszer visszatérve a bevezetőmre, ezt természetesen pénzbe kerül. Ugyanakkor a pénzt nem 
egyszerűen odaadtuk valakinek, hanem vagyonelem került a helyébe, ezt megint szeretném 
leszögezni, olyan vagyonelem, amely egyrészt értéknövelést, másrészt stratégiai mozgásteret 
jelent Magyarországnak, a magyar kormánynak itthon is és külföldön is. 

Azt is szeretném elmondani, ami ugyan nem szigorúan a költségvetési bizottsághoz 
tartozik, de lényeges elem, erről szoktunk beszélni, bár a közvélemény előtt viszonylag 
keveset, hogy Magyarország egyike azon nagyon-nagyon kevés országnak Európában, az 
Európai Unión belül, beleértve a nyugati, teljesen liberalizált piacú országokat is, ahol az 
államnak az olaj és a gáz területén nincs beleszólása vagy jelentős beleszólása tulajdonosi 
ágon. Még Hollandiában is 25 százalék tulajdona van az infrastruktúrában. Ez egy rendkívül 
fontos stratégiai terület. Gyakorlatilag alig van olyan európai uniós tagország, amelyiknek 
valamelyik külső Európai Unión kívüli országgal ne lenne hosszú távú energiaszállítási 
szerződése. Mindenhol beleszólása van ebbe az államnak. Magyarországon nincs. 

Azt gondolom, hogy az állam szerepének erősítése nem szabályozói kérdés. 
Szabályozással nem tudjuk megteremteni a beleszólási lehetőséget például ebbe a kérdésben. 
Ez egy abszolút stratégiai kérdés, hogy ne két külföldi magánvállalat alkujának eredménye 
legyen az, hogy Magyarországon a hosszú távú gázszállítás hogyan alakul. Ez stratégiai 
kérdés. 

 
ELNÖK: Ne haragudjon, hogy megszakítom a tájékoztatóját. Kezdünk időzavarba 

kerülni, ezért, ha szabadna javasolni... 
 
DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, akkor 

befejeztem, átadom a szót önöknek. 
 

Kérdések, észrevételek, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm a megértését. Kedves Képviselőtársaim! Hiányzik az a közel 
negyedóra, amennyit késtünk, úgyhogy némi időzavar van. Ezért szóltam munkatársaimnak, 
hogy Matolcsy miniszter úr meghallgatását toljuk egy fél órával későbbre, hogy maradjon 
még ideje a bizottságnak arra, hogy kérdezhessenek, véleményt mondhassanak, hiszen itt a 
parlamenti ellenőrzés egyik formájáról van szó. Átadom a szót a bizottság tagjainak kérdés és 
vélemény együttes elmondására. 

Font Sándor úr következik. 
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FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 
Az energia területéhez kapcsolódva lenne néhány kérdésem. Az egyik természetesen a MOL-
ra vonatkozik. Miután megnyugodtak a piacok és a kedélyek az elmúlt hét szerintem örömteli 
eseménye után, fölröppentek olyan hírek a fanyalgók részéről, hogy könnyű dolga volt Orbán 
Viktornak és Fellegi Tamásnak, mert a Bajnai-kormány már mindent elrendezett, épp csak át 
kellett venni. De közbejött a kormányváltás, különben ők még jobb üzletet kötöttek volna, 
annyira előkészített volt már ennek az üzletrésznek a megszerzése. Kérdezném, volt-e 
egyáltalán ilyen előkészítettség, egyáltalán milyen állapotba találta magát a magyar fél az 
üzleti tárgyaláson, hogyan kellett ennek nekiindulni? 

A következő kérdéseim is az energiapolitikáról szólnának, részben a függetlenségünk 
megteremtéséről, ami kormányzati ígéret volt, hogy amennyire lehet, Magyarország 
energetikai szempontból legyen független. Azzal kapcsolatban, amit hallottunk az MVM 
esetleges stratégiai szerepéről, de tovább megyek, a gázfüggőség-függetlenség kérdéséről, 
milyen eredményeket értünk el az EU-elnökség alatt, amelyek esetleg ez irányba vihetnek, és 
hol tartunk most a két nagy gázvezeték építésében? Ebben Magyarországnak van-e 
álláspontja, véleménye? Ugyanakkor az energiapolitika fontos része szerintem, hogy 
csökkentsük az energiafogyasztást. Itt kanyarodnék oda, ami a lakossági energiafogyasztást 
csökkenthetné, akár a panelprogram, akár a magánházak megújuló energiával való ellátása, itt 
milyen tervei vannak a kormánynak? Nem csak az egyszerű, klasszikus szigetelésekről 
gondolnék itt információt hallani, hanem a ma már technológiailag lehetséges kismagasságú 
szélerőművek magánlakáshoz való telepítésére, fotovoltikus napkollektorok rendszerének 
ösztönzésére, vagy netán a nagyobb összegű geotermikus rendszer irányába való nyitásra. 
Ebben hogyan gondolkodik a kormány? 

És egy prompt és aktuális kérdés. A német kormány éjszakába nyúló ülése ma reggelre 
úgy döntött, hogy 2022-re bezárja az atomerőműveit. Ez az ő dolguk. Magyarországon 
változatlan marad-e az az elképzelés, amivel én egyetértek, hogy Paks nélkül nehéz lenne az 
energiaellátásunkat biztosítani. Ha erről néhány szót szólna miniszter úr! 

Az energiapolitikától eltérő egyetlenegy kérdésem a közlekedésre vonatkozik. 
Budapest – Belgrád gyorsforgalmi vasút. A tavalyi miniszterelnöki látogatás Belgrádban egy 
ilyen mondatot is üzent nekünk. Milyen távlatokban gondolják ezt? Ennek az előkészítettsége 
hogyan áll, vagy egyáltalán milyen az ütemezettsége? Netán melyik vasúti fővonalon vagy 
melyik vasúti fővonal mellett gondolják ezt a gyorsforgalmi összeköttetést? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Szekeres Imre képviselő úr. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Egy ilyen bizottsági meghallgatás mindig egyfajta mérlegkészítés. Szeretném 
megköszönni azt az alapos és tárgyszerű tájékoztatást, amit kaptunk. Szeretném azt is 
világossá tenni, hogy ellenzéki politikusként, a Szocialista Párt politikusaként, tovább a 
gazdaságpolitikai kabinet tagjai is úgy látják, hogy az ön minisztériumában, talán kivételesen, 
egy higgadt, nyugodt szakmai előkészítő munka folyik, ami a kormány többi 
minisztériumáról kevésbé mondható el. Azt gondolom, az ellenzék részéről az ilyen ügyekben 
fontos az elismerés vagy a visszajelzés is. Ugyanakkor szeretném azt világossá tenni, hogy ezt 
a teljesítményt nem tartjuk jónak. Nem politikai okokból, és nem is politikai érveket fogok 
mondani. Egy nagyon erőteljes kapkodás és késlekedés látszik, és ennek következménye sok 
esetben a látványpolitizálás. 

Ennek egyik okát nem a minisztériumban és nem az ott dolgozó szakemberekben 
látjuk, hanem abban, hogy egy olyan szakmai vegyesbolt jött létre, ami szinte a gazdaság 
egészét öleli magába, a vagyonpolitika, vagyongazdálkodás, fejlesztés mellett olyan speciális 
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ágazati feladatok, mint a hálózatos iparágak és a többi. Ez már önmagában is nagy figyelmet 
kíván és nagyon komoly koncentrációt. Úgy tűnik a kívülálló számára, amennyire egy 
parlamenti képviselő ezt megítéli, a gazdaságból szerzett tapasztalatok és információk alapján 
is, hogy ennek a minisztériumnak a létrejötte tulajdonképpen nem szolgál mást, mint hogy az 
összes nagy állami kifizetőhely egy helyen legyen. És ebből ered számos működési probléma. 

Ez lenne az egyik, amit szeretnék egy év tapasztalatai alapján véleményként 
elmondani. 

Van azonban egy másik része is, hogy a különböző területeken megtett lépéseket és 
azok következményeit ki hogyan értékeli. Mivel nyilván több képviselő kíván hozzászólni, 
ezeken nem skálaszerűen mennék végig, hanem fontos stratégiai ügyeket emelnék ki. Az 
elsődleges az energiapolitika. Magyarország számára ez egy olyan kulcskérdés, amely sok-
sok szempontból megítélhető, és az a jó, ha a politikai vagy ideológiai nézetek minél inkább 
háttérben maradnak, és nagyon világos, egyszerű, szakszerű érvelés történik. Négy pontban 
szeretném összefoglalni, ahogy a Szocialista Párt értékeli az önök által végzett 
energiapolitikát. 

Az első. Az a törekvés, hogy mindent az árak központi, mesterséges kordában 
tartásának rendeljenek alá, rendkívül súlyos negatív következményekkel jár. Döntően az 
árakra és az elmaradt beruházásokra vonatkozóan. Négy adatot szeretnék elmondani itt, a 
bizottsági ülésen ennek következményeként. Az első, hogy az ármoratórium hatására közel 
300 ezer fogyasztónál nőtt meg a földgázellátás ára, amikor a szabad piacon realizált 
árelőnyről le kellett mondani. A második, hogy az egyetemes szolgáltatásban, ami a lakosság 
egyharmadát érinti, 12-16 százalékkal emelkedtek a gázárak, és a villamos energiánál is 3-5 
százalékos áremelkedés következett be. A harmadik, hogy amikor a villamos energia kötelező 
átvételi rendszerét önök megváltoztatták, ez a lépés csak Budapesten mintegy 220 ezer lakás 
távfűtésének árát emelte meg. Az, hogy 2011 júliusától milyen lépések lesznek, ez ma még 
kevésbé belátható kívülről, de vélhetően itt is drasztikus áremelésre lehet számítani. 

A második megállapítás az, hogy az energia importfüggőséget csökkentő hálózati 
fejlesztések teljes mértékig leálltak. Itt már képviselőtársam is föltett két hálózatra vonatkozó 
kérdést. A sajtóból az látszik, hogy a Nabuccóval kapcsolatban olyan csúszás van ma a 
kormányzat részéről, ami erőteljes kritikát vált ki a többi szereplő részéről is. Önmagában ez a 
csúszás azt jelenti, hogy az egész késlekedés megkérdőjelezi a kivitelezhetőségét ennek az 
alternatív gázszállításnak. Mint ahogy az is kérdésessé vált, hogy a Déli Áramlat 
Magyarországon keresztül fog-e haladni. Az is kérdésessé vált a miatt a gazdasági és politikai 
kapcsolatrendszer miatt, amit az Orbán-kormány az orosz kormánnyal kialakított. Ma már azt 
jelzik a sajtóhírek, hogy el fog bennünket kerülni ez a másik vezeték is. Azt gondolom tehát, 
hogy itt az energia importfüggőségünket nagymértékben meghatározó hálózatok kiépítésében 
óriási problémák vannak. 

A harmadik tény, hogy az energiapolitikában önök által hozott döntések alapján 
gyakorlatilag leálltak azok a beruházások vagy azok előkészítése, amelyek korábban tervezve 
voltak. Ez egyrészt gond az energiaellátásban, másrészt több ezer lehetséges munkahely vált 
így semmivé. 

Végül a negyedik, a MOL. Szeretném világossá tenni, hogy amíg ennél hitelt 
érdemlőbb és részletesebb információt országgyűlési képviselőként nem kapok, és ezt többek 
nevében mondom, addig ezt a lépést csak negatívan tudjuk megítélni. Nem csupán azért, mert 
az eladó itt egy jelentős haszonra tett szert, ez előfordul a gazdaságban, bár bízom benne, 
hogy miniszter úr nem fog olyan helyzetbe kerülni néhány év múlva, nem kívánom ezt, hogy 
esetleg olcsóbban kell eladni ezeket a részvényeket, és valakik politikai okokból majd hűtlen 
kezelést kiabáljanak, mint ahogy átélünk ma nem egy esetben ilyen jelenségeket. Bízunk 
abban, hogy ezeknek a részvényeknek az árfolyama nőni fog. De egy ilyen helyzetben lévő 
országban, ilyen költségvetési helyzetben 507 milliárd forintot erre költeni felelőtlenségnek 
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tartjuk. Szeretném világossá tenni, hogy olyan társadalmi feszültségek közepette, és most 
nemcsak az eszközkezelő eszköztelenségéről, hanem sok minden másról is beszélhetnék, nem 
tekinthető jó befektetésnek ez a lépés. Ráadásul, szeretném ezt is világossá tenni, ezzel a 
lépéssel önmagában Magyarország energia importfüggősége nem csökken. A 
miniszterelnöknek ez a bejelentése nem megalapozott. És ettől nem lesz olcsóbb a gáz sem, az 
üzemanyag sem Magyarországon. Abban az értelemben is rendkívül kedvezőtlennek és 
rossznak tekinthető ez a lépés, és számos kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, de most az 
időre való tekintettel ezeket nem ismertetném, írásbeli kérdés formájában fel fogom tenni 
miniszter úrnak, és szeretném, ha ezekre választ kapnánk, de néhányat kiemelnék. Mi a 
megállapodás konkrét tartalma? Milyen feltételekkel, időzítéssel kerül a magyar állam 
tulajdonába az üzletrész? Mi az ügylet pénzügyi zárásának határideje? Valójában akkor válik 
megítélhetővé részleteiben is ez a lépés, ha már valódi információkkal rendelkezünk. Ezekre 
egyértelmű és határozott válaszokat szeretnénk kapni. 

Azt is szeretném javasolni miniszter úrnak, hogy a Déli Áramlat gázvezeték 
magyarországi szakaszának építésével kapcsolatos szerződésnek a korábbi kormány által 
történt nyilvánosságra hozatalához hasonló módon legyenek szívesek a MOL-részesedés 
vásárlására vonatkozó szerződést is nyilvánosságra hozni a minisztérium honlapján. Azt 
gondolom, ez a minimum elvárható lépés minden egyes ilyen ügyletben. 

A másik nagy kérdés, amit ön érintett, a fejlesztéspolitika. Ebből csak elemet emelnék 
ki, ez a hazai kutatás-fejlesztési vagy innovációs folyamatok kérdése. Pontosan elemezte 
miniszter úr az ebből származó problémákat. Csak szeretném arra a figyelmet felhívni, hogy a 
forrás azért hiányzik, mert az innovációs alapból l6 milliárdot és 9 milliárd forint 
költségvetési támogatást megvontak. Az innovációs alap működési logikája ugyanis az, hogy 
a vállalati befizetéseknek megfelelően az állami költségvetés egy az egyben hozzájárul, két 
költségvetési évi csúsztatással, éppen azért, hogy megfelelően hosszú tervezhetősége legyen 
ennek az innovációs alapnak. Ez a pénz hiányzik az alapból, és ez nagyon nehezen behozható, 
nem önmagában pénzügyileg, hanem az elindult vagy elindítandó projekteket illetően is. 

A harmadik kérdés az infokommunikációs terület. Szeretném világossá tenni, hogy 
ebben a tekintetben egy lassú, de tudatos építkezés jegyeit látjuk, mind a stratégiaalkotásban, 
mind az intézkedésekben. Ezek jó és követendő lépések. Ezt ellenzéki politikusként is alá 
tudom támasztani. Az, hogy a különadó mennyire fogja vissza a beruházásokat, majd néhány 
éven belül fog kiderülni, de az alapvető törekvések, amelyek a minisztériumban vannak, 
szerintem helyesek. 

A negyedik kérdés a közlekedéspolitika. Miniszter úr, csak azt tudom mondani, hogy 
egy év után ambíciók nélküli túlélés stratégiája folyik. Nagyon egyszerűen is 
fogalmazhatnám: semmi nem történik. Szerintem itt jelenik meg legjobban az, hogy a 
minisztérium lehetetlen helyzetben van, amikor ennyi feladatot kell egyidejűleg megoldania. 
Itt igazából még csak látszatintézkedések sincsenek. Azt látom, hogy a szakmai szenvedést a 
Széll Kálmán-terv egy kicsit felkavarta, tehát új lépéssorozat lehet, de a közösségi közlekedés 
a szervezés és a közúthasználat finanszírozásának területén, ahol lépéseket ígérnek, legalább 
ezen a két területen kívánatos lenne, ha valóban érdemi lépéseket tennének, érdemi 
előremozdulás történne. Szeretném azt is világossá tenni, hogy van, amit támogatni lehet. Azt 
az elvi irányt például, hogy a használatarányos elektronikus útdíj bevezetését készítik elő. 
Csak itt azok a lépések hiányoznak, amelyek hitelesítenék ezeket az egyébként százmilliárdos 
nagyságrendű változásokat, amelyek a közösségi közlekedésben majd meg fognak 
nyilvánulni. 

Végül a szocialista képviselőcsoport nevében azt tudom önnek mondani, miniszter úr, 
fenntartva azt, hogy kapkodás és késlekedés miatt látványpolitizálás folyik, hogy néhány 
területen érdemi előrelépés volt a minisztérium munkájában, viszont lassan születnek meg 
azok a döntések, amelyekre szükség van. És önök sokszor még a saját maguk által megszabott 
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határidőkhöz is jelentős elmaradásban vannak. Azt szeretném, ha egy év múlva, amikor 
miniszter úr beszámol, ennél kedvezőbb véleményt tudnék mondani a szocialista 
képviselőcsoport nevében, és azt is döntően azért, mert Magyarország számára mindaz, 
amivel ön és munkatársai foglalkoznak, hosszú távú stratégiai kérdéseket fog meghatározni, 
nehezen korrigálható, nehezen megváltoztatható folyamatokat fog elindítani. Közös érdekünk, 
hogy ezek sikeresek legyenek. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ékes képviselő úr jelentkezett? (Jelzésre.) Tessék! 
 
ÉKES JÓZSEF (Fidesz). Köszönöm, elnök úr. Igen tisztelt Miniszter Úr! Az a hír járta 

az elmúlt időszakban, hogy Fellegit már Moszkvában sem fogadják. Ez érdekes, erre majd 
kérnék egy pozitív választ, hogy miért is történik ez így egyáltalán. 

Szekeres Imre képviselőtársam szakmai vegyesboltnak nevezte a minisztériumot és a 
kormányt. Ha az elmúlt 8 év pénzköltését nézem, a legrosszabb szatócsüzletben is sokkal 
jobban vigyáztak az állam vagyonára, mint önök. 

Ha csak az alternatív energiát nézem, ezen a területen Magyarország az elmúlt 10 év 
alatt 6,5 százalékot teljesített. Ha ebből leveszem a három komolyabb erőművet, amely 
biomasszával fűtött, akkor ez körülbelül 2,5 százalék. Ennyi az energiapolitika. Mivel 
jómagam is többször voltam Brüsszelben, Strasbourgban, tudom, hogy hihetetlen mértékben 
felértékelődik a kapcsolt rendszerek kialakítása. Ezt igenis tovább kell folytatni. Hatalmas 
lépést kell tennünk az alternatív energiák területén. Hiszen a fukushimai erőmű tragédiája és a 
német erőművek bezárása maga után vonja, hogy az alternatív energia területén sokkal 
fokozottabban haladjunk. Itt elsődlegesen én is a pazarlás csökkentésére gondolok, ahogy 
Font Sándor képviselőtársam is említette. 

Nagyon fontos és örvendetes, hogy valóban átalakításra került a közbeszerzés 
rendszere. Ahogy visszaemlékszem rá, Baráth Etelének tettem föl azt a kérdést, az akkori 
miniszteri megbízottnak, hogy miért is van szükség Magyarországon arra, hogy 10-15 
százalékért írják ki a különböző pályázatokat, amikor ezt más országokban az egyetemisták 
egy település számára minden további nélkül elkészítik. Látjuk, hogy hová jutottunk a 
pályázatírásokkal és a hihetetlen mértékű, majdhogynem 70 százalékos uniós 
forrásfelhasználással! Ennek tulajdonképpen a következménye az lett, hogy beleszaladtunk 
egy hatalmas PPP-csomagba, beleszaladtunk abba a hihetetlen pénzköltésbe, aminek a java 
részében, azt lehet mondani, nincs meg a működés fedezete, feltétele. 

Azt szeretném kérni miniszter úrtól, hogy ezt a folyamatot, ami maga a minisztérium 
indított el az átvilágítással, a PPP-rendszer felülvizsgálatával és rendezésével, az alternatív 
energiacsomag kidolgozásával és bevezetésével, mihamarabb zárják le. És a függőség 
csökkentését, amit a kormány elkezdett a maga részéről, beleértve a MOL-t is, de meg lehet 
majd nézni a makói gázmező értékesítésének kérdését is. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ’94 
és ’98 között az energiarendszerünket piacra dobták, bagóért eladták, és most ezért nincs 
vezetéke ennek az országnak, ellentétben más országokkal, Németországgal, Ausztriával vagy 
Finnországgal, Svédországgal szemben, ahol a vezetékrendszer legalább állami tulajdonban 
maradt. Ezzel szeretném erősíteni a kormány törekvését, Szekeres Imre képviselőtársamnak 
pedig azt a kérdést kellene feltennie, hogy az elmúlt 8 évben hogyan is működött a szakmai 
vegyesbolt. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Lenhardt Balázs képviselő úr következik. 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Köszönöm a szót. Miniszter úr rendkívül nagy 

gyakorlatra tett szert egyetemi előadóként a beszédben, úgyhogy professzionálisan 
csomagolta be azt a rendkívül kevés eredményt, amit fel tud mutatni. Sajnos, ez olyan 
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stratégiai jelentőségű terület, amelynek tényleg óriási és tovagyűrűző hatása van az egész 
magyar gazdaságra. A stratégiai ágazatoknál valóban aktív állami jelenlétre lenne szükség és 
egy újjáépítésre, mert borzalmas károkat szenvedtek, nemcsak az utóbbi 8 évben, hanem az 
elmúlt 21 évben. Ahogy ennek jelentőségét felismerte, már önmagában eredménynek lehet 
venni, mert az Egyesült Államokban végzett tanulmányai és munkája során valószínűleg 
miniszter úr is a washingtoni konszenzus hívének számíthatott, azt szívta magába, a 
dereguláció-privatizáció-liberalizáció jegyében. Örülök, hogy felismerte, hogy itt változik a 
világ, és másféle megközelítés szükségeltetik, egy erős nemzetállam képes csak túlélni a 
megrázkódtatásokat. 

A MOL kérdésére nem szeretnék kitérni, örvendetes, hogy stratégiai ágazatban szerez 
tulajdont a magyar állam. Itt az ár kérdésénél valóban felmerül, hogy az oroszok gyakorlatilag 
35 százalékos hasznot zsebelhetnek be két éves tulajdonlás után. És kérdés, hogy valóban 
emelkedik-e majd a tőzsdei árfolyam, vagy az eddiginél is komolyabb válság ezt romba dönti. 
Ezt majd meglátjuk. Hogy miből finanszírozták? Az IMF-hitellel kapcsolatban szintén nyílt 
kommunikációra lenne szükség, mert ez a Nemzeti Bankban tartalékolt hitel. Ilyen 
szempontból mondhatjuk, hogy jó helyen van egy stratégiai ágazat szempontjából, de vajon, 
és ide vezet az egész kérdés, miért tartalékoljuk még mindig a Nemzeti Bankban ezt a pénzt. 
Kinek az érdekeit szolgálja? A magyar államét vagy esetleg az itteni befektetőkét? És 
valójában kinek volt fontos, hogy ezt az IMF-hitelt igénybe vegyük, és még mindig itt legyen, 
és fizessük érte a kamatokat? Különösen annak függvényében, hogy a kormányzati 
sikerpropaganda az IMF-fel való szakítást mindig megemlíti fő eredményként. 

Amire igazából szükség lenne, és itt nem hallottam ebben fontos eredményeket, az 
egész privatizációs folyamat felülvizsgálatára. Itt nemcsak a PPP-konstrukciókra gondolok, 
amelyekre majd szintén kitérnék, hanem az egész elmúlt 20 év ügyleteire. Egy szerződésben 
mind a két félnek jogai és kötelezettségei vannak, a közszolgáltatásainkat privatizáló, 
multinacionális, külföldi érdekeltségű cégek is bizonyos feltételeket vállaltak, amiket be kell 
hogy tartsanak. Rengetegszer látjuk, hogy ezek nem teljesülnek, annak ellenére sem, hogy 
nem igazán ismerheti meg egy állampolgár, sokszor a Jobbik képviselői sem, hogy mit 
tartalmaznak ezek. Itt lenne szükség egy átfogó és bírósági út igénybevételét is igénylő 
eljárásra, amit például Pécsett már megpróbáltak a helyi vízműtársulatnál. Nyilván itt a 
francia érdekek sérelmére hivatkozva maga Sarkozy elnök is beavatkozott, de itt nem a 
francia, hanem a magyar érdekek érvényesülése a fontos és az, hogy újra magyar kézbe 
kerüljön az, ami magyar tulajdon volt, és az a magyar állampolgárok javát szolgálja. 

Itt valóban az állami vagyon teljesen tudatos leépítése, a magyar gazdaság és ipar 
tönkretétele zajlott külföldi asszisztálással, kormányzati szervezésben – mondhatjuk. Itt mégis 
csak jogi maszatolás van, nincsenek igazi érdemi lépések. Az említett PPP-konstrukcióknál is 
nagyon kevés, amit említ, hogy különböző csomagokat állítottak össze, amelyeket együtt 
kezelnek, és esetleg visszavásárolják. Nem. Ha a Ptk. szerint is fönnáll a feltűnő 
értékaránytalanság, esetleg az egyik félnek a megtévesztése, akkor igenis minden esetben van 
lehetőség rá, hogy akár perek tucatjaival akár valamennyi szerződést meg kell támadni 
bírósági úton, vagy akár érvényteleníteni is lehetne. Ez a 3 ezer milliárd forint éppen elég 
súlyos tétel, ami valóban kihat az előttünk álló évek gazdasági lehetőségeire. 

Említette, hogy a közbeszerzési törvény most már az Országgyűlés elé kerül. Ez 
valóban nagyon fontos. Szekeres képviselő úr azt említette, hogy a közlekedés területén 
pénzügyi sodródás zajlik, Úgy érzem, hogy vannak ambíciók, bár itt egyetlen, a közelmúlt 
esetét említem, ez pedig a Szajol – Püspökladány vasút felújításának és építésének kérdése. A 
pályázatot a Simicska Lajoshoz köthető Közgép nyerte, többféle konzorcium részvételével, 
például a Swietelskyt is állandóan látjuk, ami korábban a Strabag volt, úgy látszik, most ők 
veszik át ezt a szerepet, szóval az a Simicska Lajos, akivel a sajtóhírek szerint miniszter úr 
igen jó barátságot ápol. Érdekes módon itt a versenytársak kizárásával, majd pedig az egész 
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keretösszeg 24 milliárd forintos emelésére volt szükség, hogy a végén már százmilliárdos 
beruházás valósulhasson meg, nagy részben európai uniós pénzből, tesszük hozzá. De persze 
mit jelentene százmilliárd forint a gazdaság jelenlegi helyzetében? Hány kis- és 
középvállalkozást lehetne ebből megmenteni és talpra állítani? Mert az olyan eredmények, 
hogy a Széchenyi-kártyával akár 3 millió forintot mozgat meg az állam, és ebből nem tudom, 
mennyi hitelt lehet fölvenni, nagyon kevés. De úgy tűnik, maga a miniszterelnök úr jegyezte a 
határozatot az emelésről. Így valahogy nem érezzük azt, hogy a legutóbbi közbeszerzések 
során az útépítéseket sorra nyerő Közgép-nél érvényes lenne a miniszterelnök úrnak az a 
kitétele, hogy milyen eredmények vannak már, amelyek a klientúraépítés megakadályozását is 
szolgálják. 

Nem úgy tűnik, hogy jelenleg a korrupció visszaszorítása zajlana állami szinten is. 
Amellett, hogy ostorozzuk az elmúlt időszakot, ahol valóban visszaélés volt, az önök 
felelőssége, hogy Veres János kiválóan érzi magát mellettünk ahelyett, hogy egy másik, 
mondjuk nem PPP-konstrukcióban épült intézmény vendégszeretetét élvezhetné, ez azt is 
minősíti, hogy egy év alatt, és ez nyilván nem a mostani miniszter felelőssége, nagyon kevés 
történt ezen a területen. Az ő felelőssége az, hogy az állami szektorok, az állami vagyon 
megerősítésében és újjáépítésében nagyon kevés előrelépés van, ellenben úgy tűnik, hogy a 
prédálás bizonyos területeken folytatódik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Herman István következik. Ha szabad, bocsánatot 

kérek, képviselő úr, hadd kérjem azt, mivel időzavarban vagyunk, és ennek több oka van, 
most nem részletezem, hogy ha lehet, akkor rövidebben fogalmazza meg mondandóját. 
Köszönöm. Tessék parancsolni! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést kérek Szekeres 

Imre képviselő úrtól, nem reagálok az ő véleményére, csak egy mondattal. Reagáltak az 
elmúlt 8 év teljesítménye kapcsán a választópolgárok. 

Viszont a következőt szeretném miniszter úrtól kérdezni a nemzeti ipar fejlesztésének 
tárgykörében. Magyarország számos repülőtérrel rendelkezik, így Kelet-Közép-Európa 
logisztikai centrumává is fejlődhetne. Ugyanakkor Magyarország rendkívül gazdag 
geotermikus energiában, számos fürdővel rendelkezik. Úgy gondolom, hogy ezzel rekreációs 
és rehabilitációs centrummá válhatna Magyarország. Csak egyet említek, a mezőkövesdi 
repülőteret, mivel ennek környezetében 8 olyan fürdő található, amely szintén bevonható ebbe 
a rendszerbe. Akkor orvosaink nem elvándorolnának, hanem helyben tarthatóak lennének. 

A másik kérdés a szakképzés. Köztudottan egy demográfiai apály kellős közepén 
vagyunk. A jövő munkanélkülijeit képezzük számos esetben, és a jövő munkanélkülijeit 
szeretném idézőjelbe tenni. Nyilvánvaló, hogy ez nem megengedhető út. Ma már a fejlődés 
gátjává vált a szakképzés jelenlegi állapota. Ilyen irányú változásra vagyunk kíváncsiak, hogy 
hogyan kívánja ezt föloldani a kormány. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szekeres Imre képviselő úr ügyrendi javaslatot 

kíván tenni. Parancsoljon! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök Úr!  Lenhardt képviselő úr megengedhetetlen 

hangnemben minősítette Veres János képviselőtársamat, és ön levezető elnökként nem 
utasította rendre. Kérem, hogy tegye ezt meg! 

 
ELNÖK: Kedves Képviselőtársaim! Én egy éve, amióta itt vagyok együtt önökkel, 

igyekszem arra törekedni, több-kevesebb sikerrel, hogy a bizottság vitáját, véleménycseréjét 
inkább szakmai mederbe tereljem, semmint politikai, még kevésbé személyeskedő mederbe. 
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Úgyhogy amennyiben az elnök ebben a személyesnek tekinthető ügyben valamilyen ügyrendi 
mulasztást követett volna el, ezért elnézést kérek a magam nevében. Köszönöm szépen. 

Következik Veres János képviselő úr felszólalása. 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr!  Tisztelt Miniszter 

Úr! Elsőként nyilván Lenhardt képviselő úrnak szeretnék válaszolni, röviden úgy, hogy ha 
hibát találnak az én munkámban, akár ön, akár mások, kutakodnak elég sokan az én munkám 
kapcsán, de nem találtak még olyan papírt, amiért engem olyan eljárás alá lehetne vonni, amit 
ön szeretne. Kívánom önnek, hogy legyen ez a vágya örök életűen kielégítetlen. 

A szakmára térve. Miniszter úr, ön azt mondta, hogy árfolyamnyereséget remél a 
MOL-ügylettől. Egyben biztosak lehetünk, hogy valaki már árfolyamnyereséget elért ezen az 
ügyleten, az eladó partner több mint 30 százalékosat. Azt, hogy a magyar államnak lesz-e 
árfolyamnyeresége ebből az ügyletből, majd a jövő fogja eldönteni. Azt gondolom, hogy… 
(Babák Mihály dr. Dancsó Józsefhez beszél.) Akar valamit mondani, képviselő úr? (Babák 
Mihály: Dancsó képviselő úrhoz szóltam.) 

 
ELNÖK: Babák képviselő urat arra kérem, szíveskedjék meghallgatni Veres képviselő 

urat. (Babák Mihály: Én hallgatom.) 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Azt gondolom, a jövő majd eldönti, hogy lesz-e 

árfolyamnyereség vagy sem. Ugyanakkor nem beszélt itt miniszter úr arról, hogy vajon 
ekkora részesedés fejében a magyar kormány kap-e bármit a MOL-tól. A kérdésem az, hogy 
igényel-e a magyar kormány a több mint 20 százalékos részesedés fejében bármit a MOL-tól? 
Hogyan kezeli a magyar kormány azt a várhatóan növekvő részesedését a társaságban, amely 
a folyamatban lévő vagyonátadás kapcsán feltehetőleg kritikus mérték közelébe is kerülhet 
igen rövid időn belül? Magyarul, ha erre vonatkozóan hallhatnánk miniszter úrtól néhány 
gondolatot! 

Szóba került az energiapolitika több aspektusból. Ékes képviselő úr hozzászólására 
csak óvatosan jegyzem meg, hogy sajnos már nem annyi erőmű vásárol föl Magyarországon 
biomasszát, mint amennyire ön utalt. Kettő bizonyosan nem vásárol fel már azok közül, éppen 
a kormány rossz döntéseinek következtében. Hiszen például a mátrai erőmű befejezte ezt a 
tevékenységet. Magyarországon rengeteg mezőgazdasági termelőt, rengeteg feldolgozót 
hozva kellemetlen helyzetbe Kelet-Magyarországon emiatt. (Font Sándor: Erdőket irtottak ki, 
ne hülyéskedjem már!) 

 
ELNÖK: Veres képviselő úrnál van a szó! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha tudná font Sándor, hogy hogyan és mit vásárolt föl 

a mátrai erőmű, akkor nem mondana ilyen valótlanságot, mint amit most mondott. Azt tudom 
tehát mondani, hogy sajnálatosan olyan döntéseket hoztak, amelyek következtében sok 
tízmilliárd forintos éves bevételkiesés van a magyar agráriumban az elmaradó felvásárlás 
miatt. Van másik biomassza erőmű is, amelyik nem működik, szintén a kormány hathatós 
közreműködésének eredményeképpen. Éppen a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül fojtottak 
meg egy erre a célra létesült magyarországi fejlesztést az elmúlt hónapokban. Azt remélem, 
hogy ennél körültekintőbb döntések is születnek majd a Magyar Fejlesztési Bank részéről. 
Tudjuk, hogy a banktitok miatt miniszter úr nem fog erről szólni egy szót sem. Én hozzá 
vagyok ehhez szokva, hiszen volt négy olyan évben, amikor hiába kérdeztünk ebben a 
bizottságban a Fejlesztési Bankban hozott döntések hátteréről, nem kaptunk róla tájékoztatást. 
Nyilván ez is abba a körbe tartozik. De ha már szóba jött ez a bizonyos energetikai történet, 
erről érdemes legalább ennyit beszélni. 
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Hogyan ítéli meg miniszter úr azokat a híreket, amely a MOL-részvényvásárlást 
követő napokban megjelentek a Déli Áramlat vezeték új nyomvonalát illetően, pontosabban a 
régi nyomvonal meghiúsulását illetően? Ezeket sajtóhíreknek tekintem jelen pillanatban, 
hiszen nem olyan személyekhez kötötték, akik ebben a kérdésben autentikus forrásnak 
tekinthetők. Érdekel az, hogy miniszter úr tárgyalt-e az autentikus forrásokkal ebben a 
kérdésben. Hiszem meggyőződésem szerint Magyarországnak igen komoly érdeke fűződik 
ahhoz, hogy az alternatív útvonalak közül valamelyik mielőbb megvalósulhasson. Ebben még 
annak idején az akkori ellenzék is egyetértett, amikor mi egy együttes parlamenti bizottsági 
ülésen tárgyaltunk ennek a bizonyos szerződésnek a tervezett megkötése kapcsán. 

Miniszter úr pontosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy augusztusra sikerült 
átvenni az európai uniós intézményrendszert. Igen, átvették, úgy is lehet fogalmazni, hogy 
elfoglalták. Emiatt az EU a neheztelését is kifejezte annak idején, hiszen olyan személyek 
elbocsátására került sor, akiknek a szakmai elismertsége vitathatatlan volt. Miniszter úr 
bizonyos számokat is elmondott itt annak kapcsán, hogy hogyan gyorsult föl a pályázatkiírás, 
illetve a kifizetés. Csak óvatosan jegyzem meg, hogy a kifizetésnek értelemszerűen föl kellett 
gyorsulnia, hiszen, ha figyelembe vesszük a hétéves periódus időzítését, nyilván nem az első 
két évben, hanem az azt követő években van érdemi kifizetés a megkötött szerződések 
megvalósulása kapcsán. Azonban az én tapasztalatom szerint a folyó projektek kifizetései 
messze nem gyorsultak föl. Nekem rengeteg olyan tapasztalatom van Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyéből, hogy önkormányzati és vállalkozói projektek kapcsán is arról számolnak be, 
hogy nem elég gyors a kifizetés, hogy továbbra is a bürokratikus akadályozás jellemző a 
benyújtott elszámolások pénzügyi teljesítésére. 

Örülök annak, hogy miniszter úr szóba hozta, én magam nem tettem volna, a 
várrekonstrukciót. Csak óvatosan jegyzem meg, ön pontosan tudja, hogy volt egy elfogadott 
nagyprojekt a Vár rekonstrukciójára, amit nem a kormány hiúsított meg, hanem a kerületi 
önkormányzat egy olyan határozattal, amit vélhetőleg vissza kell vonnia, ha meg akarják 
valósítani azt, amire ön most itt utalt. Hiszen akkor az I. kerületi önkormányzat döntése miatt 
vált megvalósíthatatlanná a várrekonstrukció már elfogadott programja. A Várbazár kapcsán 
pedig úgy emlékszem, hogy ugyancsak egy önkormányzati gáncs volt az, ami befektető 
magyarországi, nagyon komoly összegű fejlesztési programjának megvalósulását. Azt 
remélem, hogy nagyobb sikere lesz ebben a kérdésben az önkormányzattal történő alkuban, 
mintsem volt az azt megelőző kormányoknak. 

Arról beszélt, hogy a vagyon területén meghozott intézkedések átláthatóbbá tették a 
gazdálkodást. Miniszter úr, azt tudom mondani, hogy az ellenzék számára teljesen 
nyilvánvaló az, hogy nem láthat bele a vagyonterületen folyó tevékenységbe. Az az 
átszervezés, amelyet az intézményrendszer átalakításában végrehajtottak, azt eredményezi, 
hogy ma már csak utólag és a sajtón keresztül van információja az ellenzéknek, hiszen 
parlamenti képviselői mivoltukban semmilyen tájékoztatást nem kapnak erről a területről. A 
sajtóból szerzett némi információ alapján szerezhetünk bizonyos tapasztalatokat. Ennek 
kapcsán az átláthatóság szerintem nem a jó kifejezés arra a két ügyletre, amit szeretnék 
megemlíteni. Elsőként azt az ügyletet, amely, úgy mondom, a Kaba környéki földterületek 
kapcsán köttetett szerződések bekövetkeztek. Ezek kapcsán úgy látjuk, hogy semmiképpen 
nem az állami vagyonnal való takarékos, hatékony gazdálkodás a jellemzője ennek a 
területnek. A második, amit szeretnék megemlíteni, írásbeli kérdést tettem már föl ebben az 
ügyben, de szintén nem az átlátható gazdálkodásra jellemző az, ahogyan egy 
szerencsejátékkal foglalkozó vállalkozás esetében meghozták a döntést, vagyonértékelés, az 
üzleti terv érdemi vizsgálata nélkül, több százmillió forintos kifizetésre. Igaz, egy olyan 
személy érdekeltsége számára, aki később a kormányzattól nagyon fontos tisztséget kapott 
néhány héttel azt követően, hogy erre a néhány százmillió forintos kifizetésre sor került. 
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Viszonylag kevés szó esett az útépítésekről, de én szeretném ezt is szóba hozni. 
Ahogyan Kelet-Magyarországról látszik az önök tevékenysége, az a következő. Az M3-as 
autópálya korábbi közbeszerzésen lebonyolított szakasza nem épül a tervezett ütemben, 
lényeges késedelmet szenved. Most úgy néz ki, hogy várhatóan egy év késedelemmel fogják 
csak átadni a Nyíregyháza – Nagykálló csomópont és a vajai csomópont közötti szakaszt. 
Semmiképpen nem azt igazolja, hogy kellő odafigyelés vagy kellő hatékonyság lenne ezen a 
területen a kormányzati munkában. De még rosszabb a hír, ha a további szakaszról beszélünk, 
hiszen immáron két meghiúsult közbeszerzés után vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem lehet 
látni, mikor, milyen paraméterekkel, mi fog megépülni Vaja és Vásárosnamény között. Ez, 
úgy gondolom, szintén a kormányzati tevékenységnek legalábbis erős kritikáját indokolttá 
teszi, ha erről beszélünk. Itt megint lehet hivatkozni arra, hogy átszervezték az 
intézményrendszert, azt tudom mondani, hogy volt egy elfogadott program, volt egy 
elfogadott terv, ráadásul a forrása is rendelkezésre állt ennek az útépítésnek, és sajnálatos 
módon úgy látom, hogy kellő időben ez már bizonyosan nem fog tudni megvalósulni. 

Végezetül én magam úgy gondolom, hogy a miniszter úr azon megjegyzése, amely az 
azt megelőző időszak vagyongazdálkodásával kapcsolatos bűnügyi kérdésekre utalt, 
minimum elhamarkodott. Ugyanis nekem nincs ismeretem arról, hogy jogerős bírósági döntés 
ezek közül a kérdések közül bármelyikben született volna. Márpedig, ha nincs, akkor azt 
gondolom, okunk van azt feltételezni, hogy ártatlan emberek, akikre utalt a megjegyzésével. 
És miután láthatóan elég sajátságos a vagyonértékelések gyakorlata Magyarországon, és nem 
akarok erről részletesebben beszélni az idő hiánya miatt, úgy gondolom, nincs olyan ok, ami 
miatt ezt a fajta megjegyzését miniszterként meg kellett tennie. Nem vitatom azt, hogy érdemi 
véleménykülönbség van közöttünk abban, hogy az azt megelőző időszak, egyébként 
társadalmi nyilvánosság előtt zajló ilyen típusú döntései és a mostani időszak kulisszák 
mögötti döntései voltak-e a jók avagy sem. 

Csak azért utalnék erre is, mert semmiképpen nem tartom helyesnek és jónak az ön 
miniszteri meghallgatását követően lezajlott azon folyamatokat, amilyen módon, amilyen 
módszerekkel, amilyen eljárással az ön képviseletében jelentek meg ügyvédek és 
ügyvédbojtárok, erős és kevéssé erős emberek állami vállalatoknál vezérigazgatói cseréket 
végrehajtani. Szerintem nem a XXI. század kultúrájához illik az, amilyen módon történt az 
elmúlt év júliusában és augusztusában a Magyar Fejlesztési Bank megbízásából számtalan 
állami vállalatnál a vezérigazgató-váltás. Én magam azt gondolom, ezt sokkal kulturáltabb 
formában is meg lehet tenni, és akkor már nem beszélek egyéni sorsok közül egyről sem. 
Embertelen eljárásokat követtek ezek az emberek az ön megbízásából, legalábbis önre 
hivatkozva. Nem feltételezem, hogy ön személyesen tudott volna ezekről, de a parlament 
bizottságra arra is alkalmas hely, hogy legalábbis ennek a tényéről tudomást szerezzen. 
Sajnálom, hogy ilyenek előfordulnak Magyarországon. Azt gondolom, nem így, hanem 
egészen más módon is meg lehet oldani azt, ha valahol vezetőváltást akarnak kezdeményezni 
valamelyik állami intézménynél. Köszönöm figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A meghallgatás utolsó epizódja a miniszter úr 

reagálása. Tisztelt Miniszter Úr! Sok kérdést kapott, Font Sándor úr kezdte a kérdéseket. Ha 
szabad javasolni, elsősorban azokra a kérdésekre szíveskedjék minél konkrétabb válaszokat 
adni, amelyek elhangzottak. Pont. Öné a szó. 

 

Dr. Fellegi Tamás válasza 

DR. FELLEGI TAMÁS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen. Valóban sok 
lényegbe vágó és kevésbé lényeges kérdés, megjegyzés hangzott el. Engedje meg elnök úr és 
a tisztelt bizottság, hogy bizonyos színvonal felett reagáljak csak a megjegyzésekre. 
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Megpróbálok egy csokorba szedett választ adni az energia kérdéskörére, mert ott nagyon sok 
minden elhangzott, és nem ígérem, hogy mindenre konkrétan fogok tudni válaszolni, de ha 
elsikkad valami, akkor kérem, tegyék szóvá, és visszatérek rá. 

A legkönnyebb része a dolognak, és Szekeres képviselő úr számára hadd mondjam, 
hogy nem is értem a szerződésre vonatkozó felvetését. Képviselő úr ugyanúgy tudja, mint 
mindenki itt, a teremben és a kamerák mögött, mivel ezt be is jelentettük, hogy országgyűlési 
döntés lesz róla. Tehát nyilvános lesz. Nem is értem a felvetést, hogy majd egyszer tegyük 
nyilvánossá. Önnek alkalma lesz arra, hogy ezt a parlamentben alaposan megvitassa, és 
minden kérdést föltegyen, hiszen a szerződést különben az Országgyűlés nem tudja 
jóváhagyni, ha nem ismeri. Ez azt a látszatot kelti, hogy mi itt sundám-bundám módon 
megegyeztünk valakikkel, és az ország, a parlament, a döntéshozók háta mögött valamit 
szeretnénk csinálni. Itt messzemenően nem erről van szó. 

Hadd reagáljak a függetlenségre és a hálózatok kérdésére, amiben szintén van bennem 
egy kis rossz érzés, mert nem értem a felvetés jellegét. Ugyanis az elmúlt egy évben három 
fontos dolog már megtörtént. Az egyik, hogy átadtuk a román-magyar gázinterkonnektort – 
Arad-Csanádpalota. Kettő: A szerződést én magam írtam alá Horvátországban a horvátokkal 
egyrészt a határkeresztező építkezésekről, másrészt a stratégiai gáz- és olajipari 
együttműködésről a két állam között, vészhelyzetek, katasztrófahelyzetek esetére, ami azt 
biztosítja, hogy a horvátok a megfelelő olajellátást biztosítják nekünk, mi pedig cserébe a 
gázellátását. Tehát rendkívül jelentős, az energiafüggőség viszonylatában más irányba 
áthelyezett kapcsolatokat nyitottunk meg. Kicsit bonyolultan fogalmaztam, de világos a 
dolog. Keletről Délre egy olyan rendszerbe kapcsolódunk bele, ahol a hamarosan európai 
uniós taggá váló Horvátországról van szó, amellyel stratégiai vezeték- és egyéb 
együttműködésünk van. Tehát ezt nagyon komoly lépésnek tekintem az energiafüggetlenség 
irányába. 

És aláírtuk a kormányközi megállapodást a szlovákokkal az interkonnektor 
megépítésére, aminek az a jelentősége, hogy Magyarország elnöksége alatt, magyar 
kezdeményezésre fogadta el azt Európai Unió az észak-déli energiakorridort mint kiemelt 
európai uniós fejlesztési és politikai projektet. Ez a V4-eket jelenti gyakorlatilag, kiegészítve 
Horvátországgal. Ez kulcsfontosságú. Ennek Magyarország volt a motorja. Nem is értem a 
felvetést. Van egy észak-déli korridor, amihez kapcsolódnak ezek az interkonnektor-
megállapodások és építkezések. Ráadásul a Nabuccót most írjuk alá. A Nabuccót jövő héten 
Törökországban én fogom aláírni Magyarország nevében. Miért nem írtuk alá eddig? Azért, 
mert a szerződés nem volt rendben. A szerződésünk nem volt rendben, és addig, amíg a 
magyar nemzeti érdekek megfelelő módon nem jelennek meg a szerződésben, nem írunk alá. 

A Déli Áramlattal kapcsolatban hozzám nem jutott el ilyen információ. Lehet, hogy 
van ilyen, hozzám hivatalosan nem jutott el. Én mint uniós energetikai formáció elnök, azt 
tudom, hogy hányféle Déli Áramlat-koncepció létezik annak függvényében, hogy ki 
állapodott meg és miben Moszkvával. Tehát az a feltételezés, hogy egy Déli Áramlat volt a 
világban, nem igaz. Több Déli Áramlat volt eleve, volt a bolgár irány, volt a magyar irány, 
volt a balkáni irány, és legfrissebben ott az olasz irány. Hogy ennek földrajzilag, gazdaságilag 
mi a legszerencsésebb megoldása, hol kell a nyomvonalnak húzódnia, hogy mondjuk, 
Oroszországból eljusson Olaszországba a molekula, ahogy szokták mondani a hozzáértők, azt 
nem mi fogjuk eldönteni, és nem a mi belpolitikai csatározásunk eredménye lesz, hogy ezt hol 
fogják vinni. De tovább megyek, még csak nem is a magyar-orosz viszony kérdése, hanem ez 
egy sokkal jelentősebb, a fejünk fölött zajló olyan típusú gazdasági és egyéb politikai 
kalkuláció kérdése, amire nekünk nincs befolyásunk. 

Megjelent a Nabucco Plusz, tisztelt képviselő úr, ami egy plusz elem az egész európai 
uniós rendszerben, messze több, mint a hagyományos Nabucco-vezeték kérdése, ami megint 
csak felülírhatja az eddigi elképzeléseket. Nem említették meg, én sem említettem, mert nem 
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tartottam ezt ilyen jelentősnek, de ha már ezt a területet szóba hozták, elmondom, hogy 
Magyarország csatlakozott az AGRI-hoz is. Ez a román, azerbajdzsáni, grúz és magyar 
szövetkezés arra, hogy azeri gázt Grúzián és a Fekete-tengeri, jövendőben létrehozandó LNG-
terminálokon keresztül behozzanak Közép-Európába, Románián, Magyarországon és majd 
Ausztrián keresztül. Tehát több olyan lába van ennek az általános hálózatépítési és 
energiadiverzifikációnak, ami folyamatban van. Én egyáltalán nem látom ilyen negatívan a 
dolgot, sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy az elmúlt egy évben ezen a területen 
kétségbevonhatatlanul, demonstrálhatóan többet tettünk, mint az elmúlt 8 vagy 10 évben 
együttvéve az energiafüggetlenség megteremtése érdekében. 

És ebben a MOL kulcselem. Kulcselem, mert a MOL Magyarország 
energiaellátásának központi eleme, bármelyik részét nézem. Kitermelés, szállítás, 
infrastruktúra, kereskedelem. Mind a négy elem kiemelt, nem ragadhatunk le egynél vagy 
kettőnél. Tehát itt messze többről van szó stratégiailag, mint az infrastruktúráról vagy a 
kereskedelemről. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív, hasznos lépés, és 
szerintem így teljes a kép, ha hozzáadjuk azokat a vezetékeket, amelyeket Magyarország épít 
a környező országokkal összekapcsolandó a teljes rendszerét. Az észak-déli korridor nemcsak 
a gázról szól, az olajat és villanyt is jelent. Itt arról van szó, hogy a V4-ek, kiegészítve 
Horvátországgal, egy olyan erős blokkot tudnak létrehozni a Balti tengertől az Adriáig, amely 
jelentős mértékben átformálhatja az európai energetikai piacot, és alapvetően hozzájárulhat 
Magyarország függetlenségéhez. És ha ebben nézzük a négy visegrádi országot, a MOL-nak 
önmagában kiemelkedő szerepe van. 

Szívesen válaszolok Szekeres úrnak írásban is az árakra vonatkozóan. Nekem mások a 
számaim. Ezeket az áremelkedési számokat, amiket ön itt említett, képviselő úr, a mi 
számaink nem támasztják alá. Tehát szívesen válaszolok írásban arra, hogy szerintünk mik a 
korrekt számok mind a villany-, mind pedig a gáz vonatkozásában az ármoratóriumot 
követően. Ezt egy nagyon fontos politikai, gazdaságpolitikai lépésnek tartom, hogy tavaly 
bevezettük a moratóriumot, illetve olyan árszabályozást vezettünk be, hogy az egyetemes 
szolgáltatást igénybe vevő gázfogyasztók 57 százalékánál 0, és 67 százalékánál 1 százalék 
alatti áremelkedésről beszélünk. Ezt rendkívül fontosnak tartom, mert pontosan ez az a 
tömege a lakosságnak, a fogyasztóknak, akiket védeni kell. Köszönöm szépen, hogy ezt szóba 
hozta, ezt kiemelt politikai és gazdasági eredménynek gondolom. 

Szívesen megnézem, ha képviselő úr ad nekem egy jegyzéket, hogy ön szerint melyek 
azok az energetikai beruházások, amelyek leálltak vagy mi leállítottunk, és akkor válaszolok 
önnek mindegyikre, ha kapok egy ilyen listát. 

A biomasszával kapcsolatban az egy tévhit, hogy ne lehetne továbbra is biomasszát 
használni. Több ponton szigorítottunk, más hatásfokot írtunk elő, szigorítottuk a dolog 
erdőgazdálkodási lábát. Tehát azokat az elemeket, amelyek az energiaszektoron túlmutató 
problémát jelenthetnek, szigorítottuk. De azt gondolom, ez a dolgunk. A megújuló energia és 
azon belül a biomassza felhasználása nem járhat együtt erdőirtással. Erdőgazdálkodással igen, 
természetesen, de erdőirtással nem járhat együtt. Nem járhat együtt azzal, amivel hosszú-
hosszú éveken keresztül együtt járt, hogy már réges-rég megtérült beruházások hihetetlen 
összegű állami támogatásokat nyúltak le, vettek föl. Ezzel nem járhat együtt. Ezt a rendszert 
fel kell számolni. Ez része annak, hogy a közvagyont, a közjót megvédjük. Azt gondolom, ezt 
kritikusan szemlélni nagyon nehéz és felelőtlen dolog. Azt is megemlíteném, hogy létezik egy 
nemzeti cselekvési terv az energia területén. Publikus. Elérhető. Szakmai és társadalmi vita 
előzte meg, hetek, hónapok vitája. Fönt van a honlapon, elérhető. Ott vannak a főbb 
energetikai célkitűzések, konkrétumok, amelyeket szíves figyelmébe ajánlok minden jelen 
lévő képviselőnek. Már folyik, ez is elérhető az NFM honlapján, az energiastratégia vitája, 
amely hamarosan a kormány elé kerül, majd a parlament elé visszük, ami 2020-ig, illetve 
2035-ig határozza meg az alapvető stratégiai kérdéseket, döntéseket, amelyekből majd le kell 
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vezetni a kormányzati döntéseket, például az atomenergetika ügyében. Azt gondolom, 
válaszolva Font képviselő úr kérdésére, hogy az atomenergiát nem tudjuk nélkülözni. Ma a 
villamosáram-ellátás 40-42 százaléka az atomenergiából származik. Nekünk, ha fenn akarjuk 
tartani azt a törekvésünket, hogy az ellátásbiztonságot és az energiafüggetlenséget tovább 
növeljük, akkor muszáj fönntartanunk az atomenergia fölhasználását. Nem vagyunk abban a 
helyzetben, mint Németország vagy más nyugat-európai ország, amely jelentős mértékben 
más energiaforrásokkal ezt ki tudja váltani. A magyar energiaszerkezet, Magyarország 
gazdasági adottságai, Magyarország külkapcsolatai nem teszik lehetővé; hogy az 
atomenergiát kivegyük a rendszerből. Hosszabb távon sem. Ezért a minisztérium maga, ebben 
még nincs kormánydöntés, többször jeleztem már publikusan is, támogatólag fog nyilatkozni 
a kormány felé a paksi bővítés ügyében.  

Fontosnak tartjuk mi is az energiafogyasztás kérdését, ahogy ön is. Nyilvánvaló, hogy 
itt három fő terület van, vagy inkább négy, ahol a fogyasztást jelentősen befolyásolni tudjuk: 
maga az energiatermelés, a középületek energiahasználata, a lakóépületek 
energiafelhasználása és a közlekedés. Nem véletlen, hogy az Európai Unió a hosszú távú 
energiahatékonysági, takarékossági stratégiájában egyidőben jelentetett meg három fontos 
stratégiai dokumentumot, ezzel is jelezve, hogy ez összekapcsolódik, a hosszú távú 
energiastratégia, a klímastratégia és a közlekedés energiafelhasználásával kapcsolatos 
stratégiai elképzelések. Ez a három szorosan összekapcsolódik. Mi is erre törekszünk. A 
készülő magyar energiastratégia, amely már vitán van, be fogjuk építeni a vita tapasztalatait, 
és úgy fog a kormány elé kerülni, ezzel mind számol. 

Én nem voltam a Bajnai-kormány tagja, tehát nem tudom, hogy a Bajnai-kormány mit 
tárgyalt az oroszokkal. Egy olyan tárgyaláson sem voltam ott, de azt tudom biztosan mondani 
önöknek, hogy amikor az oroszokkal elkezdődött a tárgyalás a MOL részvénycsomagjáról, 
nem merült föl az, hogy bármilyen módon ajánlatot tettek volna nekünk, sőt, hosszú 
hónapokon keresztül az volt a vita tárgya, hogy nem akartak eladni. Pont fordított a dolog. 
Hogy egy piaci tranzakció, és ezt szeretném hangsúlyozni, piaci tranzakció milyen magasabb 
árral jár ma, mint járt volna 2-3 évvel ezelőtt, hipotetikus kérdés. Akkor nem vették meg. 
Lehet, hogy akkor egyharmaddal olcsóbban meg lehetett volna venni, mert a piac annyival 
olcsóbb volt, de akkor nem vették meg. Ez inkább ahhoz a vicchez hasonlít, hogy „Mennyi a 
krumpli? 30. Jó, de a szomszédban 20. Akkor vegyen ott! De ott nincs.” Tehát az a helyzet, 
hogy nem vették meg. Azt gondolom, ez teljesen értelmetlen kérdésfeltevés ebben a 
formájában, mert most kellett megegyezni az oroszokkal, nekünk most volt tárgyalási 
helyzetünk, és amikor valaki egy használt holmit vesz a piacon. A legkevésbé az szabja meg 
az árat, hogy eredetileg mennyi volt. Az szabja meg, hogy az adott piacon, az adott 
konstrukciók mellett, az adott, feltételezhető jövedelemtermelő képesség mellett mit ér az a 
portéka a piacon. 

Először azt vetették a szemünkre, hogy biztos valami politikai deal van a dolog 
mögött, olyan összetett politikai alkut kötöttünk, aminek ez csak egy eleme. Most meg azt 
mondják, hogy olcsóbban meg lehetett volna venni. De akkor nem vették meg, amikor nekünk 
nem volt fölajánlva, nem voltunk kormányon. Azt gondolom, el kéne dönteni, hogy akkor 
most mi a kritika tárgya. Teljesen világos, hogy piaci áron vettük, ez nem vonható kétségbe. 
Ezt egyébként egyetlenegy ellenzéki politikus sem említette, hogy nem piaci áron vettük. Ezt 
pozitívumnak tekintem. Ebből az következik, ez alátámasztja, hogy nincs politikai alku a 
háttérben. Mert ha van, akkor vagy nagyon alacsony áron veszem meg, vagy nagyon magas 
áron, attól függően, hogy ki mit ajánlott pluszban a másiknak a háttérben valamilyen titkos 
megállapodással. Mi az értelme annak, hogy politikai alku van, és közben piaci árat fizetünk? 
Én emiatt teljesen nyugodt vagyok, de azt gondolom, ennek meglesz majd a vitája, hiszen a 
parlament elé fog kerülni jóváhagyásra. És azt is szeretném hozzátenni, az is elsikkadt az 
ellenzéki kritikákban, pedig ezt világosan bejelentettük, megjelent írásban is, hogy a 
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szerződés akkor válik kötelező érvényűvé Magyarországra, ha megvan a parlamenti 
jóváhagyás. Tehát nincs olyan típusú elkötelezettség, köszönettel meghallva Szekeres 
képviselő úr vízióját egy lehetséges jövőről, a hűtlen kezelés víziójáról. Ettől nem tartok, 
hiszen tiszta tranzakcióról van szó, publikus tranzakcióról van szó, és a parlament minden 
részletet tudni fog, és szavazni fog róla. De megértettem a figyelmeztetést, köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen az infokommunikációs területre vonatkozó pozitív megjegyzését 
képviselő úrnak. A különadó hatása érdekes felvetés, és köszönöm, hogy szóba hozta, mert 
szeretnék reagálni rá. Az a helyzet, hogy a különadó bevezetése óta a három legnagyobb 
mobiltársaság, az egyik a másik után, az elmúlt fél év alatt, időben elhúzva, külön-külön 
bejelentette a teljes mobilhálózati infrastruktúrájának lecserélését vadonatújra. A negyedik 
generációs új mobilhálózatokra. A Telenor kezdte, utána jött a Vodafon, és a T-Mobil nemrég 
lépte meg ugyanezt. Ez egy évtizedes beruházás, súlyos pénz. Ez azt mutatja, hogy a 
különadó nem fogja vissza a lényeges beruházásokat. Mi a lényeges beruházás az én 
szememben? Abba az infrastruktúrába befektetett pénz, amit nem lehet itt hagyni, és nem 
lehet fölszedni, nem lehet a tornyokat leszerelni és hazavinni vagy elvinni más országokba, 
nem lehet a szolgáltatást abbahagyni. Hagyhatták volna alacsonyabb színvonalon, de nem 
hagyták, hanem előkészületeket tettek a hosszú távú maradásra. Ugyan ez üzleti titok, én csak 
becsülni tudok a korábbi tapasztalatok alapján, de százmilliárdos nagyságrendű az a 
beruházási tömeg, amit az itt lévő távközlési vállalatok a következő egy-két évben be kell 
hogy fektessenek ahhoz, hogy az új szolgáltatásokat, a negyedik generációs 
mobilszolgáltatásokat nyújtani tudják. 

Pluszban hadd említsem meg, hogy ugyanebben a félévben az Ericsson döntést hozott 
arról, hogy lényegesen bővíti a magyarországi K+F bázisát. Az Ericsson csoport elnök-
vezérigazgatója volt itt, és jelentette be. És nem utolsósorban egy hónappal ezelőtt, április 
közepén jelentette be a Huawei csoport, hogy Kínán kívül a globális szolgáltatási központját 
Magyarországra telepíti. Ez azt jelenti, hogy egész Európát, a Közel-Keletet és Afrikát 
Magyarországról fogják ellátni. Ez, válságadó ide vagy oda, teljesen világos jelzés arra, hogy 
az informatikai, távközlési vállalatok bíznak a magyar piacban, és bíznak a magyar 
szabályozói rendszerben. Tehát én ezt kifejezetten pozitívnak értékelem. 

Ékes képviselő úr kérdezte, hogy fogadnak-e Moszkvában. Erre csak azt tudom 
mondani, hogy akivel és amikor szerettünk vagy szerettem volna találkozni, mindig tudtam 
találkozni. Az elmúlt augusztussal kezdődően mindegy egyes moszkvai látogatásom során 
azzal találkoztam, akivel tervezve volt, és akikkel korábban a tervezés, a diplomáciai 
egyeztetés folyamatában meg tudtunk egyezni. Ha kell, ezt föl tudom sorolni. Augusztusban 
Zubkov miniszterelnök-helyettes úrral, októberben szintén vele, november elején találkoztam 
Moszkvában Szécsin miniszterelnök-helyettessel és Zubkovval, ezt követően Putyin úrnál 
voltunk, januárban a Rosatom elnök-vezérigazgatójával, korábbi orosz miniszterelnökkel 
találkoztam és a tervezett módon a pénzügyminiszter-helyettessel, márciusban pedig három 
miniszterelnök-helyettessel találkoztam. Ha ez elegendő felsorolás, azt gondolom, a magyar-
orosz kapcsolatok, legalábbis ezen az ágon biztos, hogy rendben vannak. Szerintem 
egyébként is nagyon jó és fontos megállapodásokat írtunk alá Moszkvában a gazdasági 
vegyesbizottságról, és a Szurgutnyeftegaz MOL részvénycsomagjának visszavásárlásával el is 
tudtunk hárítani egy rendkívül komoly akadályt a magyar-orosz kapcsolatok elől. Én tehát 
nagyon pozitívan tekintek kapcsolatainkra és azok jövőjére. 

Nehéz kérdést vetett föl Szekeres képviselő úr a közlekedéssel kapcsolatban. Nyilván 
az egyik legbonyolultabb, legnehezebb kérdés költségvetésileg is, társadalompolitikailag is és 
gazdaságpolitikailag is, hogy hogyan lehet egy ilyen több évtizedes, mind minőségében, mind 
szolgáltatásában, mind finanszírozhatóságában nehezen vagy éppen nem fenntartható 
rendszereket konszolidálni, rendbe rakni, átalakítani. A mi elképzelésünk az, hogy szakítva a 
korábbi, több évtizedes gyakorlattal, nem vállalatok költségvetési kezelését kell megoldani, 
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hanem a területet kell újradefiniálni és feladatcentrikusan, szolgáltatáscentrikusan kell a 
finanszírozást a lehető legegyszerűbbé tenni, és világosan leválasztani a fejlesztéseket, az 
üzemeltetést, a szociális elemet, ami ma mind például a MÁV költségvetésében így vagy úgy 
megjelenik. Rengeteg olyan kavarodás van, ami kibogozhatatlanná teszi, hogy valójában a 
közösségi közlekedésben a három nagy területen, a MÁV, a BKV és a Volánok esetében 
befolyó állami pénzek mire fordítódnak, hogyan lesznek elköltve. Persze látjuk a konkrét 
számokat, a konkrét sorokat a különböző költségvetésekben, de a való élet ettől 
tapasztalataink szerint jelentős eltérést mutat. 

Ennek a teljes átszervezését vállaltuk és hirdettük meg a Széll Kálmán-tervben. Itt is a 
határidők teljesen világosak, 2012. január 1-től az új szervezetnek indulnia kell. Hamarosan a 
parlament elé fog kerülni az összes olyan döntési alternatíva, amiben a parlamentnek kell 
döntenie, természetesen a megfelelő kormányjavaslattal megtámogatva. Miután a közösségi 
közlekedéssel kapcsolatos pénzügyi aspektusok részét képezik a konvergenciaprogramnak, 
amit a Nemzetgazdasági Minisztérium gondoz, ezért ez egy teljesen a magyar és a nemzetközi 
nyilvánosság előtt zajló átalakítási folyamat lesz. 

Ha Veres képviselő úr nem orrol meg érte, túl részletesen nem mennék bele az 
energiakérdésekbe, mert szerintem az még napirenden lesz, csak nagyon röviden hadd 
reagáljak a kérdéseire. Kapunk-e valamit a MOL-tól? Nem tudom, mit kéne kapnunk a MOL-
tól. Nem tudom, hogy pontosan mire gondol képviselő úr a kérdésével. (Dr. Veres János: 
Dehogynem!) De szerintem ezt módunk lesz megvitatni. 

Meg fogom vizsgálni az útépítési felvetést. Öntől is azt kérem, hogy ha ilyen konkrét 
panasz, kérés, kérdés van, akkor tegye meg, hogy akár egy e-mailben elküldi, ígérem, hogy 
reagálni fogok rá, meg fogom nézni konkrétan a dolgot. 

Szívesen megosztom önnel, ha igényt tart rá, azokat az információkat, amelyek a 
kifizetések sebességével, mértékével kapcsolatosak. Biztosan úgy van, ahogy mondja. Egy 
hangot nem vonok kétségbe abból, amit felszólalásának ebben a részében mondott, mégis úgy 
vagyok ezzel, mint amikor az európai uniós gyakorlatra hivatkoznak Magyarországon. 
Huszonhét tagország van, mindig mindenre van példa és ellenpélda is. Biztos vagyok benne, 
hogy példákat tud mindenki említeni, hogy a kifizetés hol lassult le, hol akadt el adott esetben, 
hol ütközött valaki ésszerűtlen, bürokratikus akadályba. Én két dolgot tartok fontosnak az 
ország szempontjából. Egyrészt, hogy a rendszer végre rendszerszerűen és normálisan 
működik-e, függetlenül attól, hogy vannak ellenpéldák konkrétumokban, amit nem vitatok. A 
másik, hogy mégis csak van egy makrostatisztikánk arról, hogy ez mit jelent, milyen 
kifizetéseket jelent. Szerintem közgazdasági szempontból egy év vagy több év megítélése ez 
kiemelkedően fontos. 

A szakképzés valóban fontos kérdés. Elkezdtünk foglalkozni vele, sőt, meghirdettük a 
duális német mintájú szakképzési rendszer megvalósítását Magyarországon. Ebben 
folyamatosan haladunk előre, nyilván azzal a munkával összehangoltan, amit a 
Nemzetgazdasági Minisztérium végez a foglalkoztatási piac átalakítása és az oktatási rendszer 
egymáshoz simítása érdekében. Ebben a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak viszonylag kis 
mozgástere és kompetenciája van. Természetesen mint az állami vállalati szektort képviselők, 
tulajdonosi ágon érdekeltek vagyunk abban, hogy az állami vállalati szempontokat is be 
tudjuk vinni a rendszerbe, és megfelelő döntések tudjanak születni ebben az összefüggésben. 

Nem tudom, hagytam-e ki valamit, (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. 
 

A napirendi pont lezárása 

ELNÖK: Miniszter úr, köszönjük szépen. Lehet, hogy hagyott ki, majd legközelebb 
pótolja. Miniszter társa itt várakozik nagy toleranciával, hogy bejöhessen. Köszönöm szépen, 
miniszter úr, a tájékoztatóját és a reagálását. Jó munkát kívánunk. Örülök, hogy eljött ide, 
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jöjjön el máskor is közénk. Szép napot kívánok. Két perc technikai szünet következik. (Rövid 
szünet.) 

Dr. Matolcsy György meghallgatása 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Folytatjuk ülésünket a 2. napirendi ponttal. 
Tisztelettel köszöntöm körünkben Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter urat. Elnézést 
kérek tőle a magam és a bizottság nevében is, hogy megvárakoztattuk. Köszönöm, hogy ilyen 
toleráns, és hajlandó volt várakozni. Egyúttal bejelentem a bizottságnak, hogy miniszter úrnak 
fél 1-kor el kell mennie, fontos bejelentése lesz, ami köti őt időben. Ezért elég rövidre tudjuk 
fogni a 2. napirendi pontunkat. Ez szervezési hiba, az én hibám is természetesen meg az előző 
napirendi pont kicsit megnyúlt időtartama. Végül is abban maradtunk miniszter úrral, hogy a 
felvezető előadása viszonylag rövid lesz, így is tudunk majd valamennyit spórolni az idővel. 

Miniszter Úr! Én csak annyit szeretnék bevezetőként emlékeztetőül fölidézni az egy 
évvel ezelőtti találkozásunkból, hogy ön vázolta azokat a pénzügy-politikai célokat, amelyek 
ma is meghatározzák a pénzügyi kormányzat mozgásterét, az adósságprobléma kezelését, az 
egyensúly kezelését. Harmadik problémaként ön az euróövezetbe való bekerülésünk 
lehetőségeit és ezek gazdaságpolitikai hátterét, a gazdasági növekedést, a 
foglalkoztatáspolitikát, a bürokrácia csökkentését említette. Ha szabad némileg orientálni, azt 
javaslom, hogy ezekről a kérdésekről szíveskedjék felvezető előadásában néhány gondolatot 
elmondani. Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

 

Dr. Matolcsy György szóbeli kiegészítése 

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Valóban, az idő szorításában 
beszélgetünk ma. Engedjék meg ezért, hogy csak nagyon röviden tekintsek át néhány 
összefüggést és, miután költségvetési kérdésekről beszélünk, néhány számot, amelyeket egy 
év után mindenképpen érdemesnek tartok a bizottság asztalára tenni. 

Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, természetesen elfogult vagyok, de a magam 
részéről az elmúlt egy év történelmi sikerének tartom Magyarország részéről, hogy 
konszolidáltuk a magyar állam pénzügyeit. Egy évvel ezelőtt Magyarország közvetlen 
pénzügyi csődhelyzetben volt, néhány más, azóta állandóan az újságok címlapján lévő 
országgal együtt. Az év második felében folyamatos pénzügyi, mégpedig erőteljes pénzügyi 
kockázattal élt. Ebből a közvetlen pénzügyi csődhelyzetből Magyarország szokatlan és 
szokatlanul sikeres eszközök alkalmazásával kitört. Ha a számok nyelvére fordítjuk ezt le, 
akkor a költségvetési törvényben vállalt 3,8 százalékos államháztartási deficittel szemben 
2010-ben, a kormányváltás idején Magyarországnak 7 százalék feletti államháztartási 
hiánnyal kellett szembenéznie. Ez volt az azonnali csődhelyzet, pénzügyi csődhelyzet, amiből 
ki kellett törni. 

A költségvetés számaiban egy -6,3 százalékos deficit volt. Önök természetesen 
tisztában vannak azzal, hogy a költségvetés eredetileg bruttó hazai termék -0,9 százalékos 
változásával, gazdasági visszaeséssel számolt, a kormányváltás idején viszont -0,4 százalékos 
gazdasági visszaesést valószínűsített kivétel nélkül minden szakértő és stratégiai elemző. 
Ezzel szemben Magyarország 1,2 százalékos pozitív gazdasági növekedést ért el 2010-ben. 
Tehát ha ezt a hatást is hozzáteszik, akkor egészen világos, hogy az ország új kormánya 2010 
közepén valójában egy 7 százalék feletti költségvetési, államháztartási hiánnyal kellett hogy 
számoljon. Az azonnali pénzügyi csődhelyzetet akkor nem csupán ez a szám okozta, hanem 
ennek a számnak az előélete. 2004 óta ugyanis Magyarország egyetlen évben sem teljesítette 
az európai uniós csatlakozás 3 százalék alatti deficitkritériumát. Tehát egy többszörös túlzott 
deficit eljárás alatt voltunk. 
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Ezt tovább nehezítette, hogy az Európai Unió tagjai közül elsőként egy 
mentőcsomagban voltunk benne, ez a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió 
mentőcsomagja volt, amiben szintén a 3,8 százalékos hiány volt rögzítve. Attól eltérni, 
nemzetközi vállalásról lévén szó, nem lehetett. És természetesen a 2010 közepén előálló 
tényleges pénzügyi csőd kockázatát erősítette az, hogy a bruttó hazai termékhez viszonyítva 
80 százalék feletti államadóssági szintet értünk el. Ezen belül pedig az Európai Unióban a 
legmagasabb külső finanszírozási rész volt benne ebben a magas államadósságszámban. 

Elnök úr, ezt az egy gondolatot szerettem volna itt az asztalra tenni, hogy tehát a múlt 
év közepén Magyarország egy, az ortodox, számba vehető, általában az Európai Unióban 
alkalmazható eszközrendszerrel nem megoldható állami pénzügyeket érintő veszélyzónában 
volt. Ebből megítélésem szerint bravúrosan, elfogultságomat jeleztem, és eredményesen 
kitörtünk. A Széll Kálmán-tervben rögzítettük a magyar állam háztartásának a következő 
évekre előirányzott pályáját. Ismert, hogy a magyar államadósság csökkentésének egyik 
legfontosabb és nem nélkülözhető eszköze a folyamatosan csökkenő államháztartási deficit. 
Ezért szerepel egy 2,94 százalékos deficitcél erre az évre, egy 2,5 százalékos jövő évre, 2,2 
százalékos az azt követő évre, illetve 1,9-1,5 százalékos az azt követő évekre. Enélkül nem 
tudnánk a Széll Kálmán-tervet megvalósítani. Minden lépésünk az államadósság csökkentése 
és a konszolidált államháztartási helyzet fenntartásának irányába hat. 

Azzal zárnám, elnök úr, hogy természetesen Magyarország kormánya többé nem 
kívánja Magyarországot olyan helyzetbe hozni, hogy bármilyen módon közvetlen vagy 
közvetett pénzügyi csődhelyzet állhasson elő. Ebből a csapdából, ebből a szakadékból 
kiléptünk, és most már a növekedés, a foglalkoztatás, a beruházások, az életminőség és az 
életszínvonal-emelkedés, ezek a fontos feladatok állnak előttünk, mert a magyar állam 
pénzügyeit sikerült konszolidálnunk. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Én köszönöm, miniszter úr, a tömör bevezetőjét. Képviselőtársaimnak adom 

meg a szót. Dancsó képviselő úr! 

Kérdések, vélemények 

DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Tisztelt Miniszter Úr! Valóban, én is úgy látom, hogy 180 fokos fordulatot 
sikerült a költségvetés ügyében elérni az elmúlt hónapokban. Hiszen az a tendencia, amit 
miniszter úr is felvázolt, gyakorlatilag tarthatatlan volt. Magyarországot valóban arra a 
szégyenpadra ültette volna, amelyen azok a bizonyos országok ülnek, egy kicsit délebbre 
tőlünk. Ezért úgy gondolom, hogy ez a teljesítmény minden elismerést ki kell hogy váltson 
mind a bizottság tagjaiból, mind az ország közvéleményéből, mert, nem mondom még, hogy 
jelentős mozgásteret, de jelentős lehetőségeket fog teremteni Magyarország számára az 
elkövetkező időszakban, hogy végre kikerültünk abból a célkeresztből, amelyben most más 
országok, nálunk talán szerencsésebb helyzetben lévő országok vannak. 

Konkrét kérdéseim is lennének. Az egyik, hogy az a strukturális hiány, amely talán a 
legfontosabb a költségvetések megítélése során, az ön véleménye szerint az elkövetkező 
években stabilan 3 százalék alatt tartható-e? Fenyegeti-e valamilyen külső vagy belső veszély 
ezt a talán legfontosabb költségvetési célt? 

A másik kérdésem az önkormányzatokra vonatkozik. Sajnos az elmúlt hetekben, 
hónapokban egyfajta pellengérre lettek állítva az önkormányzatok, mint a költségvetés 
bajainak egyik fő okozói. Hogyan látja ezt, miniszter úr? Egyetért ön ezzel a felvetéssel, vagy 
más megítélése van önnek az önkormányzatok tekintetében? 

A harmadik kérdésem pedig az ITD Hungaryvel függ össze. Most már más szervezeti 
keretben működik. Mennyiben számít ön ezen tevékenységre, különösen azt figyelembe véve, 
hogy inkább az ország nyugati felén történtek az elmúlt időszakban a nagyberuházások 
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bejelentései, gondolok itt Győrre vagy Szentgotthárdra. Talán még Kecskemétig csak-csak 
ellátnak, de különösen a nagyobb beruházások Kelet-Magyarország, a Tiszántúl, Békés 
megye vonatkozásában nem jellemzőek. Milyen ösztönzést lehetne kitalálni, min dolgoznak a 
tekintetben, hogy az ország gazdaságilag sokkal sanyarúbb helyzetben lévő térségeibe is 
megérkezzen végre az a tőkeinjekció, amely ezen területek végleges leszakadását 
megakadályozhatná? Van-e valamilyen konkrét elképzelés arra, hogy milyen különleges 
övezetté, különleges térséggé lehetne nyilvánítani, segíteni ezeket a megyéket, hogy ezt a 
végleges leszakadást talán az utolsó pillanatban megakadályozzuk? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Következik Szekeres Imre képviselő úr. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Tisztelt Miniszter Úr! Kellemetlen helyzetbe hoztuk 

önt, hiszen nyilvánvalóan sok fontos dolgot el kívánt még mondani, ami egy ilyen miniszteri 
beszámolóban szerepelhet. Köszönöm a megértését. Az is felmerült bennem, hogy teszek egy 
ügyrendi javaslatot, hogy napoljuk el a bizottság ülését, de nyilván az időpont koordinációja 
nehéz lett volna. Valószínűleg fogunk találkozni a költségvetés és az adótörvények vitájában, 
és bepótolhatjuk ezt a beszélgetést. 

Ezért én is csak nagyon szűkre szabottan 4+2 megjegyzést és megállapítást szeretnék 
tenni arról az egyéves munkáról, ami az elmúlt időszakban az ön minisztériumában zajlott. 
Négy társadalompolitikai és két pénzügyi természetűt. 

Társadalompolitikai szempontból abszolút elfogadhatatlannak és rendkívül rossznak 
tartom Magyarország szempontjából, hogy tulajdonképpen önök fordított Robin Hoodként 
tevékenykednek. Azoktól az emberektől vesznek el, akiknek kevés van, és azoknak adnak, 
akiknek már van. Az egész adórendszer, szociális rendszer, amit felépítettek, és ami láthatóan 
egy koherens rendszer, ennek a gondolatnak van alárendelve. Azt gondolom, hogy ennek 
olyan rendkívül fontos és negatív társadalmi következményei lesznek, amelyekkel hosszú 
évek során bajlódni fogunk. 

Szeretném világossá tenni a másik megjegyzést is, ami kapcsolódik ehhez, hogy 
gyakorlatilag az emberek szempontjából adóemelést hajtottak végre már tavaly nyáron és az 
idén januárban. Hiszen az adójóváírás fokozatos kivezetése a legtöbb munkavállaló esetében 
azt jelentette, hogy több adót kell fizetnie. Ezzel egyidejűleg persze az 5 millió forint feletti 
kereseteknél eltörölték a második kulcsot. Ez is mutatja egyébként, hogy nem csupán arról 
van szó, hogy nehéz helyzetbe kerültek a közepes és alacsony keresetűek, hanem azt is; hogy 
az ő jövedelmük egy részét csoportosították át a magasabb jövedelműek számára. Azt 
gondolom, hogy ez a folyamat tarthatatlan és kedvezőtlen. 

A harmadik társadalompolitikai lépést tulajdonképpen, mondhatnám azt is, hogy 
önöktől függetlenül, a valóság kényszerítette ki. Hiszen az ön által nagyon kedvezőnek 
bemutatott folyamatban, amikor a realitásokat tudomásul kellett venniük, és ez nyilván 
rendkívül kedvezőtlen tény volt az önök számára, amikor világossá vált, hogy kiigazításra van 
szükség, és a magasabb jövedelműeknek adott adókedvezményeket és más olyan lépéseket, 
amelyek a költségvetés helyzetét már az önök idejében megingatták, egyfajta megszorítással 
kellett kompenzálni. Sőt, azokat a hiánycélokat is csak akkor lehet tartani, ha a költségvetési 
kiadásokat csökkentik, mivel a bevételek nem növelhetők. Szóval ezeket a kiigazítási 
kísérleteket önök olyan irányba viszik a Széll Kálmán-tervvel és a konvergenciaprogrammal, 
ami nemcsak hogy nem segíti a gazdasági növekedést, nemcsak hogy nem teremt 
munkahelyet, ami korábban célja volt ennek a kormánynak, de védelmet sem biztosít a 
kiszolgáltatottabbak számára. 

Ilyenkor szokták mondani képviselőtársaim, hogy bezzeg az elmúlt 8 évben, 4 évben... 
Most megspórolom nekik, igen, voltak ilyen lépések, csak minden egyes ilyen lépésnél 
egyfajta védőhálót is igyekeztünk teremteni azoknak, akiket ez a legkedvezőtlenebbül érint. 
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(Babák Mihály: Abba döglünk bele.) Itt azonban ez hiányzik. És ennek társadalmi hatásai 
rendkívül hosszan és rendkívül negatívan fogják érinteni Magyarországot, hiszen még a 
megtakarítások elköltésére is sor fog kerülni. 

Végül a negyedik társadalompolitikai megjegyzésem. Azt személy szerint is, de 
politikusként is példátlannak tartom, hogy a kormány gyakorlatilag megzsarolni is kész volt 
az állampolgárokat, amikor például a társadalombiztosítási nyugdíj megvonásával fenyegették 
meg mindazokat, akik a magánnyugdíjpénztárban akartak maradni. Ilyen típusú 
megoldásokkal teljes jogbizonytalanság jött létre Magyarországon, és ennek következményei 
is rendkívül hosszú távúak. 

A két pénzügyi megjegyzésem. Hogyan finanszírozható Magyarország? Láthatóan 
önök most már elfogadják a realitásokat. Láthatóan elfogadják, hogy 2008-ban helyes volt az 
IMF- és az EU-hitel felvétele, mivel így Magyarország kimaradt abból a hullámból, ami 
nagyon sok országot nehéz helyzetbe hozott. Miniszter úr szavaival egyébként utalt erre. De 
az, ami a kormányváltás után bekövetkezett, nevezetesen, hogy milyen mértékig ingatták meg 
a forint stabilitását, felkeltve azt a gyanút, hogy valami spekuláció zajlik, hogy olyan 
kijelentések hangzottak el, amelyek a befektetők számára a külső megítélés szempontjából 
Magyarországot bizonytalan országgá tették, mondjuk, amikor Görögországhoz hasonlították 
Magyarország helyzetét, rendkívül negatív hatással járt. Természetesen a végén tudomásul 
kellett venni, hogy tartani kell a 3,8 százalékos hiányt. Csak csendben jegyzem meg, ez nem 
sikerült, de még azon a határon belül volt, amit toleráltak a befektetők. 

És elfogadták azt is, hogy 2011-ben is hasonló szigorúsággal kell a pénzügyi 
folyamatokat kezelni. No, szóval mindennek tudható be az a piaci hangulat, ami most 
Magyarország számára rendkívül kedvező. Szeretném mondani, ez jó Magyarországnak, hogy 
minket most nem úgy ítélnek meg, mint Portugáliát, Spanyolországot vagy Görögországot, de 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy múló állapot, és ha szeptember-október-
november táján nincsenek tények, akkor ez a hangulat éppúgy az ellenkezőjére fordulhat. 

Végül a második pénzügyi megjegyzésem döntően a közszféra helyzetéről szól. 
Világos és egyértelmű az adatok alapján, hogy a közszférában a bruttó keresetek az első 
negyedévben 12,6 százalékkal csökkentek, a nettó keresetek pedig 11,6 százalékkal. Egy 
olyan folyamat zajlik, amely nagymértékben kihat a magyar oktatás, egészségügy és 
közszolgáltatás minőségére. Azt gondolom, hogy ez, együtt azzal az inflációs folyamattal, ami 
kialakult Magyarországon, több százezer embert és családot hoz egyre lehetetlenebb 
helyzetbe. Azt gondolom tehát, hogy átgondolásra szorul a költségvetés ebből a szempontból 
is, és jó lenne, ha legalább itt az év közepén váltás következne be az önök magatartásában. 

Tisztelt Miniszter Úr! A kormány pénzügyi, költségvetési tevékenységét a mai 
hivatalos osztályzati kategóriában, amit minden oldali politikai napilapok megtettek, 
hasonlóan néhány napilaphoz, én is egykettedre tudom értékelni. És ezt nagyon nagy bajnak 
tartom. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hadd kérjem meg képviselő urat, hogy ha lehet, 

akkor legyen szűkszavú. Lenhardt Balázs képviselő úr következik. 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Miniszter úr biztosan most is olvassa a Heti 

választ, nemcsak a cikkei jelennek meg benne. Az e heti számban Borókai Gábor írt egy 
nagyon jó vezércikket, amiben leszögezi a valóságot, hogy nem csupán az öt évvel ezelőttihez 
képest, de a tavalyihoz képest is rosszabbul élünk. Remélem, nem fog ezért büntetést kapni a 
kormánykoalíciótól, de fején találta a szöget. A gazdasági növekedés, ami a legutóbbi 
negyedévben az előzőhöz képest 2,3 százalék volt, gyakorlatilag csak az exportbevételek 
növekedésének köszönhető. A gazdaság duális szerkezete ugyanúgy megmaradt. Amíg a 
külföldi tulajdonban lévő összeszerelő üzemek profittal termelnek, amit a korábbi kormányok 
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komoly adókedvezményekkel és egyéb közvetlen állami támogatásokkal segítettek, addig a 
hazai kis- és középvállalkozási szféra a végvonaglását éli, borzalmas helyzetben van. 

A belső kereslet sajnos tovább csökkent, ami szintén alátámasztja, hogy az az 
adókoncepció nem volt sikeres, amit az egykulcsos adó mögöttes tartalmának gondoltak, 
hogy majd fogyasztásélénkítési hatással jár. Ezt el is mondtuk előtte, hogy a 
legtehetősebbeknek adott kedvezmények nem közvetlenül a piacon, hanem megtakarításban 
fognak megjelenni, vagy külföldre kerül ki, míg a legrászorultabbaktól elvett pénzek fájóan 
hiányozni fognak a gazdasági körforgásból. A költségvetési deficit kőbe vésése az Európai 
Unió és korábban az IMF nyomására lehetetlenné teszi, hogy a gazdasági területen is olyan 
aktív és vállalkozó állam jöjjön létre, ami ilyen gazdasági helyzetben kiutat és megoldást 
jelenthetne. Mi is pontosan olyan prioritásnak tartjuk a munkahelyteremtést, mint ahogy a 
kormány hangoztatta, de egyelőre a munkahelyek száma sajnos mérhetően csökken a legtöbb 
területen. Erre nem jelent megoldást az sem, amit Orbán Viktor bejelentett, hogy 1 millió 
munkahely lesz 10 éven belül, hogy majd most 100 ezer cigányt fognak foglalkoztatni és 
támogatni, illetve a rokkantnyugdíjasokat visszavezetik a munkaerőpiacra, mert nem látjuk, 
hogy hol van az a munkaerőpiac, ami ezt fel tudná szívni. 

Úgyhogy tényleg nagyon kíváncsian várjuk majd az új közmunkaprogramot, amihez 
viszont források is kellenének. A Széll Kálmán-terv, amit bejelentettek, bárhogy nézzük, egy 
megszorító csomag. Azzal gyakorlatilag nem tértek le arról a pályáról, amit az előző 
balliberális kormányzatok megpróbáltak követni. Ezért mondja azt a Jobbik, hogy az egész 
válságból kivezető út kulcsa az államadósság kell legyen, ami majdnem 3 ezer milliárd 
forintos törlesztési kötelezettséget ró a magyar államra. Többet, mint amit az oktatás és az 
egészségügyi szféra kap, sajnálatos módon. Azt megértjük, hogy nem lehet, mondjuk a 
kisbefektetők kezében lévő államkötvényekkel mit kezdeni, de legalább az intézményi és a 
korábbról fönnálló hitelekkel kapcsolatban szükség lenne valamiféle megoldásra, tárgyalásra. 

Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy tervezi-e, akar-e a kormány ez irányban valamit 
lépni. Az egykulcsos adó és a teljes adórendszer felülvizsgálatát mikor tartják indokoltnak 
megtenni? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kedves Képviselőtársaim! Sajnos, a Házszabály 

nem ismer a bizottsági ülésen időkorlátot, csak a kölcsönös tolerancia jegyében reménykedem 
abban, hogy a miniszter úrnak tudok adni 10 percet arra, hogy összefoglalja fontos 
mondanivalóját. Viszont még jelentkezett Veres János képviselő úr, akinek szintén szót adok, 
de az a kérésem, hogy ha lehet, 5 percben szíveskedjék összefoglalni a véleményét. 
Köszönöm szépen. 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Elsőkén szeretném rögzíteni, hogy nincs lehetősége sem a miniszternek, sem másnak arra, 
hogy a bizottság számára időkorlátot állítson föl. Én magam ennek a bizottságnak az ülésén 
számtalan alkalommal részt vettem, egyetlenegy alkalommal nem szabtam időkorlátot, hogy 
meddig tehetnek föl kérdéseket, hány fordulóban mondhatnak véleményt az ellenzéki 
képviselők. Éppen ezért nem látom okát annak, hogy parlamenti képviselőt bárki bármilyen 
módon korlátozhatna abban a bizottság ülésén, hogy eddig vagy addig érünk rá. Vissza kell 
jönni és folytatni a bizottsági ülést, vagy másik napra kell kitűzni. Nem tartom ezt 
elfogadhatónak, mint eljárást. Ennek ellenére természetesen nem fogok hosszan beszélni, csak 
szeretném érzékeltetni azt, hogy mennyire más a demokráciához való viszony, mennyire más 
a parlamenti demokráciához való viszony az egyik és a másik esetben. 

Miniszter úr egy évvel ezelőtti meghallgatásán néhány kérdést exponált előttünk, úgy, 
mint most az államadósság csökkentését. Ha a minisztérium által közzétett számok valósak, 
akkor mindeddig ebben a kérdésben nem történt csökkenés. Tehát, ha a havi adatokat 
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megnézzük az elmúlt időszakban, akkor növekedett az államadósság mértéke a statisztikai 
adatok szerint. A csökkenés, ami erre az évre be van ígérve, olyan eszköz alkalmazásával van 
beígérve, amely, hogy úgy fogalmazzak, meglehetősen vitatott. Ez nevezetesen a magán-
nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználása. Azt gondolom, nem fogunk egyetérteni abban, 
hogy ez helyes módszer lett volna ennek a célnak az elérése érdekében. 

És itt kapcsolódnék Dancsó képviselő úr azon kérdéséhez, ami a strukturális hiányra 
vonatkozott. Hiszen elég nyilvánvalónak tűnik az eddig rendelkezésre álló adatok alapján, 
hogy a strukturális hiány számításánál ezt a módszert nem lehet hiánycsökkentésként 
figyelembe venni. Valószínűsíthetően az adósságcsökkenésnél speciális módon kell 
figyelembe venni ezt a számot. A kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy milyen módon tudja 
biztosítani miniszter úr azt, hogy a 2011. évben a költségvetésre vonatkozó adatok olyan 
módon kerüljenek számbavételre, hogy Magyarországon már 2011-ben is a 2010-eshez képest 
alacsonyabb strukturális hiány legyen kimutatható. Az Európai Bizottság megjelent adatai 
ebben a kérdésben legalábbis aggályra adnak okot. 

A másik dolog, amit szeretnék megkérdezni. Miniszter úr a bizottsági meghallgatásán 
azt mondta, hogy a 3,8 százalékos hiány nem tartható. Nyilván nem arra gondolt, hogy majd 
4,2 százalék teljesül belőle, mint ahogy azt az eddig ismert statisztikai számok igazolják, 
hanem egy jelentősebb mértékű hiányeltérésre utalt akkor. Eléggé világos volt mindenki 
számára, aki itt volt, hogy nem tekintik korlátnak ezt a fajta mértéket. Utólag visszatekintve 
miniszter úr hogyan ítéli meg Orbán Viktor Barroso elnök úrnál tett látogatásán annak a 
tévhitnek a fenntartását, miszerint el lehet a hiánnyal menni egy egészen más értékig? 
Mennyire volt stratégiai hiba ez nemcsak a miniszterelnök, de az ebben a témában neki 
tanácsot adók részéről is? 

Miniszter úr akkor nagyon nagy hangsúllyal beszélt arról, hogy 10 év alatt legalább 1 
millió munkahelyet teremtenek, és úgy gondolom, mindannyiunk számára maradandó élmény 
az, ahogyan erről beszélt. Hogyan ítéli meg ebbéli tevékenységüket az elmúlt egy évben, 
amikor több mint százezerrel csökkent Magyarországon a foglalkoztatottság? A beruházások 
bővítését említette annak idején miniszter úr a gazdasági növekedés szempontjából 
meghatározó jelentőségűnek. A különadók, amiket azóta bevezettek, az ön számításai és 
megítélése szerint milyen mértékben csökkentették a beruházásokat Magyarországon? Azaz a 
potenciális és az elérhető beruházásnövekedés milyen mértékben maradt vissza ezen 
különadók bevezetésének hatására? Vajon potenciálisan az előttünk lévő időszakra is lát-e 
ezzel kapcsolatban megállapítási lehetőséget? Azaz hogyan gondolja a 2011-2012-es 
időszakban ennek hatását? 

Az adószint csökkentéséről szenvedélyesen beszélt annak idején a bizottsági 
meghallgatásán. Miniszter úr, a meghozott év közbeni adóintézkedések hatására az ön 
számításai szerint mennyivel kellett korrigálni a költségvetési egyenleg elérése érdekében? 
Azaz, a meghozott adóintézkedések 2010. évi hatása mennyiben követelt intézkedést 2010-re 
a kormánytól, és a meghozott adóintézkedések hatása 2011-re ön szerint mennyiben követelt 
intézkedéseket a kormánytól? 

Az utolsó kérdésem arra vonatkozna, hogy annak idején az átláthatóság növeléséről is 
értekezett miniszter úr a meghallgatásán. Hogyan ítéli meg, a közbeszerzési törvény azóta 
bekövetkezett, átláthatóságot egyáltalán nem növelő változtatása mennyiben támasztotta alá 
az ön szándékait, az ön elgondolásait, és mennyiben segíti az átláthatóság növelését az azóta 
bekövetkezett ilyen értelmű változása a közbeszerzési törvénynek? Elnök úr szavait is 
figyelembe véve köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, hogy akceptálta kérésemet. Megadom a szót 

reagálásra a miniszter úrnak. Tessék parancsolni! 
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Dr. Matolcsy György válasza 

DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a kérdéseket, és 
külön köszönöm, hogy kapok lehetőséget a válaszokra is. 

Dancsó képviselő úrral mélyen egyetértek, valóban 180 fokos fordulat történt 
Magyarországon. Egyértelműen azt tudom válaszolni a kérdésére, hogy az elkövetkező 
években a Széll Kálmán-tervben vázolt módon a 3 százalék alatti államháztartási hiány 
tartható. Vannak veszélyek. Azt gondolom, hogy ezek között a külső veszélyek 
meghatározóak. Tudniillik, hogy az eurózóna déli sávjának pénzügyi válsága - a görög egy 
költségvetési válság, a portugál egy gazdasági válság, az ír egy bankválság - továbbmegy-e az 
eurózónában, elér-e más országokat is, vagy pedig sikerül a kezelését a megfelelő mederben 
tartani. Ez egy nagyon erős külső korlát. Van természetesen belső kockázata is annak az 
államháztartási deficitre vonatkozó pályának, amit felvázoltunk. Ez pedig az, hogy milyen 
eréllyel, határozottsággal és sikerességgel hajtjuk végre azokat a programokat, amelyek 
Magyarország teljes megújulására, megújítására, átszervezésére vonatkoznak. Én itt kisebb 
kockázatot látok, mert azt gondolom, hogy a 7 nagy megújítandó, átszervezendő terület, 
amelyek a Széll Kálmán-tervben szerepelnek, valamint a 7 fejlesztési terület, amelyek az Új 
Széchenyi-tervben szerepelnek, a kormányzat eddigi vagy az elkövetkezőkben tervezett 
programjaival kezelhetőek lesznek. 

Az önkormányzatok esetében a számok nem riasztóak. A teljes magyar 
államadósságon belül 5 százalék az önkormányzatok részesedése, és a 3,8-4,2-4,3 százalék 
közötti rés, a 2010-es költségvetés vállalt, illetőleg tényleges deficitszáma közötti rés 50 
százalékát adták az önkormányzatok. Ezek nem riasztó számok. Az önkormányzatokat nem 
lehet felelőssé tenni megítélésem szerint azért a kialakult pénzügyi válságért, amelybe 
Magyarország 2010-ben benne volt. Elsősorban az állam központi része, a kormányzatok 
bántak felelőtlenül a gazdaságpolitika eszközeivel, ezen belül az eladósodás eszközével 
megítélésem szerint. Ez nem jelenti azt, hogy azt a szigort, amelyet a központi költségvetésen 
keresztül vállalunk az államadósság csökkentése érdekében, ne kellene érvényesítenünk az 
önkormányzatoknál. Azt gondolom, ezt meg kell tennünk. De a 2010 közepére kialakult 
pénzügyi válsághelyzetért a magam részéről nem tartom felelősnek az önkormányzatokat. 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal felállt, az első pozitív jeleket látom, és egyetértek 
képviselő úrral, hogy kifejezetten az a feladata ennek az új szervezetnek, hogy külpiaci nyitást 
hajtson végre az Európai Unión kívüli, gyorsan fejlődő világ, Ázsia, Dél-Amerika felé. A 
másik feladata, hogy a már megtelepült globális európai cégcsoportok hazai beszállítói 
arányát a kis- és középvállalati beszállítói kör tágításával erősítse. A harmadik pedig, hogy 
földrajzilag Magyarországon a tőkebevitelt, a tőkebefektetéseket, a külső tőkebefektetéseket 
szétterítse. Ezt harmadiknak említettem, de a magam részéről a három célt egyaránt fontosnak 
tartom, és egyetértek képviselő úrral, hogy ezt el kell várnunk az új Nemzeti Külgazdasági 
Hivataltól és az, azt gondolom, jól induló új vezetéstől. 

Szekeres képviselő úr, miniszter úr kérdéseire hadd kezdjem azzal a választ, hogy a 
magam részéről az arányos, új egykulcsos adórendszert tartom igazságosnak. A régit tartottam 
teljes mértékben igazságtalannak. azt, hogy valaki kétszer annyit keresett, és négyszer annyit 
adózott. Ezt tartom igazságosnak, helyesnek, és az egykulcsos arányos adórendszert bevezető 
országok tapasztalatai egyértelműen pozitívak. Az adóterhelés végig csökken a ciklus során, 
az elfogadott Széll Kálmán-terv és strukturális reformprogram szerint, és ténylegesen 
csökkent 38,5 százalékról 35,5 százalékra az adóterhelés 2009-ről 2010-re, és tovább csökken 
33 százalékra 2014 végéig. Tehát Magyarországon az adócentralizáció mértéke folyamatosan 
csökken. 

Ténybeli kérdés, hogy 2011 első négy hónapjában 2010 első négy hónapjához képest a 
15 és 74 éves korcsoportban 28 ezer fővel, a 15 és 64 éves korcsoportban 26 ezer fővel nőtt a 
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foglakoztatás. Ez tény. Azt gondolom, hogy ez már jelzi, mivel a foglalkozatás 6-12 hónapot 
követően, időként kicsit távolabb is követi a gazdaság általános állapotát, hogy a gazdaságban 
érnek, sőt, elindultak azok a fordulatok, amelyek a beruházások, a fogyasztás, a hosszú távú 
megtakarítások esetében és más területeken végbe kell hogy menjenek. Hogy ez mennyire így 
van, azt jelzi már, és ez válasz lesz majd Veres képviselő úr kérdésére is, hogy az első három 
hónapban már nem csökkent a fogyasztás Magyarországon. A negyedik hónap adata még 
várat magára. Ez egy óriási eredmény. És csökkent a beruházások mérséklődésének üteme is. 
Tehát a foglalkoztatás tényleges bővülése 2011 első négy hónapjában jelzi, hogy kedvező 
fordulatok vannak a gazdaságban. 

A magam részéről azt, hogy a korábbi második pillérben lévő nyugdíjpénztári tagok 
97 százaléka arra szavazott, hogy visszatér az állami rendszerbe, az állami nyugdíjrendszert 
bizalmával tüntette ki, nagyon jó, demokratikus döntésnek tartom. Nekünk pedig, akik a 
gazdaságpolitika kérdéseiben elmélyedünk, óriási gazdaságpolitikai hiba volt bevezetni 1998. 
január 1-jén a második pillért, a kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszert. Nem csupán 
gazdaságpolitikai hiba volt, hanem erkölcstelen lépés is volt azért, mert elvette az állami 
nyugdíjrendszer forrását. (Babák Mihály: Ezt ők nem értik.) Tehát bizonytalanságot idézett elő 
az állami nyugdíjrendszerben. Ezt a bizonytalanságot szüntettük meg. 

Felidézte képviselő úr a 2010 közepén fennálló, a magyar pénzügyi helyzetet kívülről 
jellemző állapotot. Igen, bizonytalanság volt. De ezt nem a kormány ilyen-olyan-amolyan 
szavai, mondatai, megnyilatkozásai okozták, hanem a tények. Az, hogy mindenki számára 
világossá vált, nem 3,8 százalék a deficit. Amikor Magyarország miniszterelnöke azt kérte az 
Európai Unió vezetőitől, hogy valljuk be az igazságot, és ők azt mondták, hogy nem 
vallhatjuk be, mert itt van néhány ország, akkor még egy volt, de azóta több lett, amelyek 
nyílt pénzügyi csődje nagyon veszélyes, és ne terheljük az Unió számláját egy ilyen 
országgal, akkor természetesen a tényleges helyzetet fokozatosan bevalló gazdaságpolitikai 
kommunikációs vonalra tértünk át. Helyesen tettük. Nagyon-nagyon fontos volt, és a 
mindenkori magyar miniszterelnöknek kötelessége megkísérelni az Európai Unió mindenkori 
vezetőivel szemben az igazság bevallását. Nagyon helyes lépés volt Magyarország 
miniszterelnökétől, hogy ezt megpróbálta. Nem tisztem, hogy az Európai Unió elnökének 
vagy más vezetőjének ezzel kapcsolatos döntését értékeljem. 

A közszférában KSH adatai szerint nőttek a nettó bérek, nem tudom, milyen adatokra 
épít képviselő úr. 

Lenhardt képviselő úr azon véleményét szintén nem támasztják alá a tények, miszerint 
csökken a belső kereslet Magyarországon. Megállt a fogyasztás csökkenése. Míg a múlt 
évben 2 százalék felett volt a fogyasztáscsökkenés, az első negyedévben már megállt, és a 
családok többletjövedelmük legalább felét fogyasztásbővítésre költik. A munkában lévők 
száma nem csökken Magyarországon, mint azt próbáltam elmondani. A KSH mai száma 
egyértelműen bizonyítja, hogy az év első négy hónapjának adatai az előző év négy 
hónapjának adataihoz képest bővülést, mégpedig nem is kicsi, sőt, régóta nem látott nagy 
bővülést jeleznek. A 28 ezer, illetve 26 ezer fős foglalkoztatotti bővülés egy jelentős bővülés. 
Az, hogy a munkanélküliek száma közben nő, csökken, vagy stagnál, az annak is 
következménye Magyarországon, hogy többen látnak már esélyt a foglalkoztatásra. De a 
foglalkoztatás Magyarországon az első négy hónap adatai alapján bővül. 

Az adórendszer esetében egyértelműen az adórendszer átalakításának folytatását 
tervezi a magyar kormány. Ez részben a társasági adóra, részben a járulékreformra is 
vonatkozik. Egy hároméves járulékreformra fogunk javaslatot tenni, és azt gondolom, hogy ez 
egyben válasz minden olyan kérdésre, ami azt mondja, hogy vissza kellene csinálni bármit, 
amit az adórendszerben eddig tettünk. Nem. Sőt, előre kell menni. Egyértelműen sikeres, és 
egyértelműen mozgatja a gazdasági fordulatokat, amelyek első jelei látszanak megítélésem 
szerint. 



- 38 - 

Veres János képviselő úr kérdéseivel kapcsolatosan. Igen, vitatott természetesen a 
második pillér, a korábbi kötelező magán-nyugdíjpénztári rendszer reformja. Azt gondolom, 
hogy ez nagyon helyes döntés volt, régóta meg kellett volna tenni. Egy erkölcstelen, 
pénzügyileg fenntarthatatlan helyzetet szüntetett meg. Az, hogy átmenetileg nőtt 
Magyarország államadóssága, egy óriási siker következménye. Sikerült 4 milliárd eurónyi 
államkötvényt a dollár-, illetőleg az európiacon értékesítenünk. Ez végleg bizonyította 
mindenki számára, hogy helyreállt Magyarországgal szemben a külső pénzpiaci bizalom. És 
ahogy ezt képviselő úr is tudja, a második pillér vagyonának felhasználásával és 
természetesen a lejáró kötelezettségek visszafizetésével csökken Magyarország 
államadóssága, és valóban, a bruttó hazai termék 65-70 százalék közötti sávjába csökken 
majd le 2014 végéig. 

A strukturális hiányra vonatkozóan nem tartok számon kötelező vállalást. 
Magyarország azt vállalta, hogy ebben az évben 2,94 százalékos deficitet ér el annak ellenére, 
hogy plusz 2 százalék körüli lesz a költségvetés szufficite, többlete. Ezt vállaltuk. Ha az 
Uniónak ezzel gondja lenne, akkor már régen megújította volna a túlzott deficit eljárást 
Magyarországgal szemben. Ez nem történt meg. 

Engedje meg, hogy rátérjek arra a kérdésre, hogy csökkentették-e a különadók az adott 
ágazatok beruházásait. Nem. Egyetlenegy ilyen adat nincs. Sőt, olyan adat van, hogy a 
telekommunikációs cégek növelték a beruházásaikat. Erről szólnak a Fellegi miniszter úr által 
adott jelzések. Nem tudom, ebben a körben elmondta-e (Jelzésre.), mondta, akkor 
egyértelműen vázolta a helyzetet. Hogy lehetséges lesz-e az 1 millió munkahely? Igen, 
lehetséges lesz. És hogy ez mennyire így van, azt Andor László, az Európai Unió 
foglalkoztatásért felelős magyar biztosa által nyilvánosságra hozott előrejelzés igazolja. Az 
egész Európai Unióban a jövő évben Magyarországon számítanak a legnagyobb mértékben a 
foglalkoztatás bővülésére, 3 százalékos bővülésre. Na, ez már azt jelzi, hogy az a 
foglalkoztatásbővítő politika, ami gazdaságpolitikánk középpontjában áll, reális az Európai 
Unió foglalkoztatásért felelős biztosa szerint is. 

Kérdezi képviselő úr, hogy a múlt évi adóintézkedéseknek mi volt a hatása a 
költségvetésre. Hetvenmilliárd forinttal kisebb volt a társaságiadó-bevétel a július 1-től 
bevezetett 10 százalékos társasági adó miatt. Azt gondolom, ezt akkor is mondtuk, most is 
mondjuk, ez egy nagyon jó hatás, növelte a kis- és középvállalatok beruházásait. Azzal 
egyébként egyetértek, amit miniszter úr és képviselő úr mondott, hogy a közterheket 
csökkenteni kell. Egy járulékreformra kell sort keríteni. 

A közbeszerzési törvény módosítása megtörtént, hogy az utoljára fölvetett kérdésre is 
válaszoljak, de a magam részéről ezt nem tartom elegendőnek. Egy új közbeszerzési 
törvényre van szükség, és bár ez nem tartozik a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, 
tudomásom szerint a Ház a közeljövőben tárgyalja. Azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a 
lehető legegyszerűbb, legáttekinthetőbb közbeszerzési törvényre van szükség. Köszönöm 
szépen, elnök úr. 

 

Az ülés bezárása 

ELNÖK: Köszönöm, miniszter úr, a bizottság nevében a tájékoztatóját és a felvetett 
kérdésekre való reagálását. Azt kérem, ha lehet, akkor gyakrabban látogasson el ebbe a 
bizottságba. Hadd jegyezzem meg, hogy ez a második alkalom egy év után, amikor volt 
szerencsénk itt találkozni face to face. Úgyhogy az a tiszteletteljes kérésem, hogy ha lehet, a 
következő esztendőben gyakrabban találkozzunk itt. Köszönöm szépen, és szép napot 
kívánok. 
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DR. MATOLCSY GYÖRGY nemzetgazdasági miniszter: Viszont kívánom, 
köszönöm szépen, elnök úr. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc.) 
 
 
 

 Dr. Nyikos László 
a bizottság elnöke 
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