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(Az ülés kezdetének időpontja: 10.02 óra)  

Az ülés megnyitása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek 
bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az 
Országgyűlés munkatársait, meghívott vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit. 
Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Az aláírási ív alapján 
megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes az eseti képviseleti megbízásokkal 
együtt. 

A napirend ismertetése és elfogadása 

Tisztelt Bizottság! Ahogy képviselőtársaimnak jeleztem írásban, a mai napra 
egy napirendi pontot terveztünk, amely tájékoztató az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Programról. A napirendi pont előterjesztője Tasó László 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről. 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm államtitkár urat és Szalóki Flórián helyettes 
államtitkár urat. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye. (Nincs jelentkező.) Nem látok ilyet.  

Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja a napirendi pont megtárgyalását? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy a bizottságunk 
egyhangúlag elfogadta. 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt hozzákezdenénk a napirendi pont 
megtárgyalásához, engedjék meg, hogy napirend előtt bejelentsem, hogy bizottságunk 
régi-új tagja lesz Legény Zsolt képviselő úr, aki Tóth Bertalan képviselőtársunk helyét 
vette és veszi át bizottságunkban. Megjegyzem, hogy Legény képviselő úr 2006 és 
2010 között aktív tagja volt bizottságunknak. A holnapi napon pedig az első 
kiküldetésére is sor kerülhet, hiszen részt vesz a francia nemzetgyűlés által szervezett 
június 17-i interparlamentáris találkozón, ahol többek között TTIP, az EU-USA 
közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási megállapodás létrehozására irányuló 
tárgyalások kérdése is napirenden lesz. 

Tájékoztató az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programról 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk a napirendi pont tárgyalásához, amely 
tájékoztató az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programról. Ahogy említettem, 
a napirendi pont előadója Tasó László államtitkár úr.  

Tisztelt Bizottság! Bizottságunk a tavaszi ülésszak alatt kiemelt figyelmet fordít 
a 2014-2020 közötti fejlesztési időszak operatív programjainak megismerésére. A mai 
napon a közlekedésfejlesztési kérdések kerülnek előtérbe és ezzel az Európai 
Bizottság által eddig jóváhagyott összesen 7, azaz hét operatív program tárgyalására 
kerül sor bizottságunkban.  

Külön köszönjük Tasó László államtitkár úrnak, hogy a bizottság 
rendelkezésére tud állni e rendkívül fontos kérdésben, hiszen a képviselőtársaim azon 
túl, hogy tagjai az Országgyűlés legfontosabb bizottságának, az Európai ügyek 
bizottságának, egyéni választókerülettel rendelkezve mindnyájan közlekedünk, 
közlekednek és ezért a közlekedés, a közlekedésfejlesztés számunkra egy olyan téma 
az operatív programokon belül, ami mindnyájunkat érint. Naponta kérdések százait 
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kapjuk a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatban, ezért rendkívül fontos ez a mai 
beszámoló.  

A mai vitánkra körülbelül egy óra áll rendelkezésre, hiszen 11 órakor kezdődik 
a plenáris ülés. Átadom a szót államtitkár úrnak. Kérem, röviden tartsa meg a 
beszámolóját. Utána lehetőség adódik kérdések, vélemények elmondására. Ezeket 
összegyűjtjük, majd visszaadjuk a szót államtitkár úrnak, illetve ha szükséges, akkor 
helyettes államtitkár úrnak is. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

Tasó László hozzászólása 

TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Jelenlévők! Köszönjük szépen a meghívást. 
Elnézést kérünk, hogy csak egy másik alkalommal tudtunk eljönni, eleget téve a 
bizottság kedves meghívásának… (Dr. Józsa István: Erről mi nem tudunk.) Bocsánat, 
nem értem. (Dr. Józsa István: Ezt csak az elnök úr tudja.) 

 
ELNÖK: Józsa képviselő úr csak viccelődött szokás szerint. 
 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A lényeg, hogy igyekeztünk mindenképpen eleget tenni a meghívásnak azért 
is, mert Szalóki Flórián helyettes államtitkár úrral nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy 
a bizottságot tudjuk tájékoztatni olyan kérdésekről is esetleg, amelyeket a 
közforgalomban nem ismerhetnek, nem tudnak, vagy éppen eddig még nem irányult 
rá kellő figyelem. Ami nagyon fontos, Magyarországon az elkövetkezendő években és 
napjainkban is olyan ütemezett közlekedésfejlesztési beruházások vannak, amelyek 
alapvetően meghatározzák Magyarország versenyképességét. Egyértelmű célunk, 
hogy a gazdasági növekedésnek alapot, szilárd alapot biztosítsunk ezekkel a 
fejlesztésekkel. Ezért is nehéz dolga van mindig a bizottságoknak, akár nekünk is, a 
Monitoring Bizottságnak, akiknek többek között az a tisztjük, hogy kereteket 
szabjanak és olyan szabályokat állítsanak fel, amelyek segítségével a lehető legjobb és 
legtöbb beruházást, ami szükséges Magyarország boldogulásához és fejlődéséhez, 
tudjunk rögzíteni, és hozzá forrásokat tudjunk nyerni. 

Önök előtt bizonyára ismeretes, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program két forrásból áll össze, két komoly forrása van, ez a Kohéziós Alap 
és a Regionális Alap, amely együttesen mintegy 1100 milliárd forint összeget jelenthet 
Magyarország számára az önrésszel együtt. Minthogy önök jól tudják, 85 százalékos 
uniós közösségi forrás ebből az arány, és 15 százaléka a magyarországi saját erő. 
Tehát e két összeg, két tétel adja az 1100 milliárd forint környékén az összeget. Azért 
mondom, hogy „környékén”, hiszen az euró árfolyamától függően lehet meghatározni 
pontosan e programkörre történő forrásfelhasználás lehetőségét. 

A programmal kapcsolatban talán jól tudja a jelenlévők közül mindenki, hogy 
igazán az alapját a Nemzeti Közlekedésfejlesztési Stratégia adta, ahol meghatározta a 
magyar kormány azokat a fejlesztési pontokat és irányokat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a gazdasági fejlődés stabilan megmaradjon és lehetőség szerint ott, ahol 
tud, növekedjen is. Természetszerűen ezen túl rendkívül fontos, hogy azok a 
hátrányos helyzetben lévő térségek, települések, amelyek nehezebben tudnak ezen a 
pályán működni és mozogni, azok is megkapják a lehetőséget a kitörésre, illetve a 
felzárkózásra.  

Ezért úgy lett összeállítva valamennyi programunk mind a négy prioritáson, 
mind a négy soron, hogy híven és arányosan próbálja bemutatni, hogy a fejlődés 
minden egyes településen, minden egyes térségben Magyarország Kormánya számára 
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fontos, a magyar emberek azért dolgoznak, hogy Magyarország minden szegletében jó 
legyen élni, és hogy mindig választható legyen a fiataljaink számára. 

Nem könnyű, és egyáltalán nem veszélytelen, amikor összeállítottuk és 
összeállítjuk és próbáljuk még formálni a programokat, hiszen nem lehet egyből a 
legjobbat eltalálni, sőt lehet, hogy a legjobbat nem lehet eltalálni. De mégis 
megpróbálunk abban bízni, hogy a munkánk során egy olyan arányos térségfejlesztés 
és vidékfejlesztés mutatható be és lehet majd része Magyarországnak, amelyet 
mindenki megelégedéssel fog majd nyugtázni. Nagyon bízunk benne, hogy azok a 
fontos útkapcsolatok, amelyek rendkívül hiányoznak és rendkívüli módon nehezítik 
az ott élő emberek életét, most megépülhetnek. 

Ezért is volt rendkívül nagy jelentősége annak a lépésnek, amikor a kormány 
mérlegelte, hogy összességében az uniós források segítségével milyen csomagot tud 
végrehajtani. Akkor döntött úgy, hogy az IKOP-forrásokhoz a hozzá kapcsolódó 
európai finanszírozási eszközön, a CEF-en kívül még közel bruttó ezer milliárd forint 
értékű, nagyságú hazai költségvetési forrást fog biztosítani az európai uniós pénzügyi 
ciklusban. Ezért is látható, hogy a törekvés egyértelmű, mert nem tudtuk volna olyan 
biztonsággal a gazdaság működését irányítani, ha csak az uniós forrásokra és a hozzá 
kapcsolódó önrészre támaszkodunk, mint ahogy tervezzük, ezért mindenképpen 
terheket kell vállalni, és számolva a magyar gazdaság erősödésével, ez a teher 
vállalható. 

Ez most azt jelenti, hogy a CEF-források tekintetében - így rögzítik, gondolom, 
önök mindannyian tudják, miről beszélek, nem kell ebben a bizottságban erről külön 
szólni - összességében a két forráscsomagból mintegy 1500 milliárd forintja lehet 
Magyarországnak a 15 százalékos 1100-as önrésszel együtt. Ehhez jön még az az ezer 
milliárd forint a hazai költségvetésből, amely már majdnem megközelíti azt a forrást, 
amit egyébként a legutóbbi ciklusban, 2007-től 2013-ig Magyarország 
közlekedésfejlesztésre használhatott, ugyanis 2600 milliárd forint használhatott 
Magyarország közlekedésfejlesztésre 2007-től 2013-ig. Láthatóan lényegesen 
kevesebb van most, ezért kell hazai költségvetésből hozzátenni még egy igen komoly 
összeget. Egyébként a Monitoring Bizottság alakuló ülésén az európai parlamenti 
képviselők és a megfigyelők is nyugtázták, hogy európai mércével mérve is nagy 
összegről van szó. Tehát az ezer milliárd forint hazai költségvetésből egy ciklusra 
arányait tekintve rendkívül nagy vállalás. Közép-Európa vagy éppen egész Európa 
bármely országában ez jelentősnek mondható arányait tekintve. 

Ami fontos, hogy azok a célok, amelyek a Közlekedésfejlesztési Operatív 
Programban világossá lettek téve, és szerintem mindenki számára ismert, de jó 
mindig megerősíteni, azok a célok tarthatók, mégpedig Magyarországon az 
autópályáknak el kell érkezni az országhatárig a ciklus végére, minden megyei jogú 
várost be kell kapcsolnunk a gyorsforgalmi hálózatba, és minden olyan hiányzó, 
nagyon fontos, a térségek számára boldogulást jelentő kapcsolatnak ki kell épülnie. 
Ennek érdekében, mint ahogy mondtam is, a program összeállítása tematikusan 
történt. Szeretném megmutatni rövidesen önök számára és a nagyközönség számára 
is azt a térképet, amely bemutatja, hogy pontosan - színezve és érzékeltetve az 
arányos és a tervszerű fejlesztéseket - hogyan oszlik el Magyarországon 2020-ig az a 
fejlesztési térkép, amely magában foglalja a közúti kapcsolatok erősítését, a vasúti, az 
elővárosi közlekedéssel kapcsolatos fejlesztéseket, hogyan foglalja magában a vízi 
közlekedéssel kapcsolatos és a légi közlekedéshez is kapcsolódó fejlesztéseinket is. 
Valamennyi fejlesztésnek más színe, más jelzése lesz, de szerintem egy izgalmas 
térkép, amely természetszerűen azok számára hatalmas öröm lesz, akik többet látnak 
vagy nagyobb színeket látnak majd, és több beruházást vélnek megismerni a tervből, 
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mint akik kevesebbet, de nagyon biztos vagyok abban, hogy arányos lesz, és 
mindenkinek lesz erről jó véleménye is. 

Ami biztos, hogy a program összeállítása alkalmával minden egyes civil 
szervezet, amely korábban is együttműködő volt és együttműködési készségét jelezte 
felénk, be tudott kapcsolódni a munkába. Maga a Nemzeti Közlekedésfejlesztési 
Stratégia is egy olyan ötezer oldalnyi iromány, amely rendkívül hosszú ideig állt 
rendelkezésre, legalábbis a tervezete. Nagyon sokan tudtak hozzászólni, jelzésekkel 
élni, és ezek a jelzések be lettek építve, nagy százalékában kezelni is tudtuk a 
programban. Ez a program is azt mutatta be, hogy Magyarország nagyon is törődik 
azzal, hogy milyen közlekedési feltételrendszerrel működik, hiszen a közlekedési 
feltételrendszer mindent megalapoz, mindent meghatároz. Ezzel azt is elmondom, 
hogy nemcsak arra gondolunk, nemcsak úgy terveztük meg az IKOP programjait, 
hogy magukat a rendszereket fejlesszük, hanem a gördülőállományok fejlesztésére és 
számos olyan újszerű, a közlekedésimód-váltást elősegítő beruházásra kerül majd sor, 
amely áttörést jelent Magyarországon a közlekedés világában. Mindenki azt szeretné, 
ha gyorsan és biztonságosan érhetne el Magyarországon egyik helyről a másikra, és 
ami még fontos, hogy vissza is érkezzen. Ezt szeretné mindenki. Nagyon bízunk 
abban, hogy ezek a beruházások mind ezt szolgálják. Emellett, bár nem tartozik az 
anyaghoz konkrétan, de azon is dolgozunk, hogy a közlekedési rendszereket 
átdolgozzuk és áthangoljuk, úgy hangoljuk össze, hogy a leghatékonyabban 
használják fel a közlekedési közlekedésre fordítandó forrásainkat is, és lehetőség 
szerint úgy működjenek, ahogy azt a nagyközönség, az utazóközönség elvárná. 

Ha megengedik, csak néhány rövid jelzést szeretnék tenni a beruházásokról, 
amelyek emblematikusak is lehetnek, de azt hiszem, erről önök már nagyon sokat 
hallottak. Többek között jó kiemelni, hogy azok a kapcsolatok, amelyek a 
településekkel, az országrészekkel, a szomszédainkkal rendkívül fontosak, most ki 
lesznek építve. Rövidesen az M43-as átadási ünnepségére hívja majd az érdeklődőket 
a meghívó, hiszen elkészül napokon belül a beruházás, július végére az átadási 
ünnepség is megtörténhet. Ez rendkívül fontos kapcsolat lesz Erdély és Magyarország 
között, és természetesen itt nem állunk meg, hiszen a következő, Erdély és 
Magyarország közötti gyorsforgalmi kapcsolat maga az M4-es Berettyóújfalu–
Nagykereki közötti szakasza lesz, amely kapcsolódik majd az M35-ös pályához 
Debrecen környékén, és így összeköti szintén gyorsforgalmi kapcsolattal 
Magyarországot Erdéllyel. Tehát két gyorsforgalmi kapcsolat fog megvalósulni a 
ciklus végéig: az egyik - mint ahogy mondtam is - egy bő hónap múlva, vagy talán egy 
erős hónap múlva, a másik pedig terveink szerint 2018-ra. 

Ugyanígy rendkívül fontos, hogy megépítsük Kassa irányában is a 
gyorsforgalmi kapcsolatunkat is. Ugyanúgy tervezzük folytatni az M30-as kiépítését, 
mint ahogy Vácig mindenképpen garantáljuk, hogy az M2-es kiépítése megtörténik. 
Rendkívül nehéz még Vác után pont Parassapuszta környékén haladni tovább a 
tervezési problémák miatt is, de leginkább azért, mert még a szlovák féllel nem 
tudtunk megállapodni. Még nem tudjuk a határmetszési pontot, de bízunk benne, 
hogy hónapokon belül nyugvópontra fog kerülni. 

Ugyanúgy a terveink között szerepel természetszerűen a korábbiakban 
beharangozott és jelzett M6-os folytatása, tehát a Bóly–Ivándárda útkapcsolat 
kiépítése, a kétszer kétsávos autópálya kiépítése megtörténik. Tehát minden 
autópálya autópályaként fog kiérkezni a határhoz. Természetszerűen önök is jól 
tudják, a napokban is felmerült, de egy nagyon régi igényről van szó, az M8-as 
vizsgálata is - amely kétszer kétsávos autóútként kerülhet megépítésre - terítékre 
került. Rövidesen lesz egy komolyabb egyeztetés a térségbeli képviselőkkel és 
gazdasági szereplőkkel annak érdekében, hogy a legjobb megoldást megtaláljuk 
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ennek a megvalósításához. Tervezzük természetszerűen az európai 
hálózatfinanszírozási eszköz segítségével az M34-es autópálya kiépítését is. Ez is 
tervben van. Ennek is megvan a realitása. Itt most úgy érzékeljük, hogy az 
előkészítésben tudunk elmenni 2018 végéig, vélhetően az építése utána következhet 
be. Ott még több bizonytalansági tényező van. Még gondban vagyunk, de ettől 
függetlenül véleményem szerint az előkészítés el fog készülni, és meg fog valósulni 
már 2018 végére. 

Ezen túl pedig folyamatban van a Boreas gyorsforgalmi program. A 
miniszterelnök úr látogatása valamennyi megyei jogú városhoz és megyeszékhelyhez, 
azt gondolom, az elmúlt alkalmakkor is már láthatóvá vált, hogy azok a korábban 
jelzett beruházások most megerősítésre kerülnek. Minden egyes beruházást, amit már 
megismerhetett a közvélemény, a kormány megállapodás formájában rögzíti minden 
egyes helyen és alkalommal. Így akkor tudhatják, hogy a soproni M85-ös megépítése 
is megtörténik. Az M85-öt kiépítjük Sopronig, az országhatárig. Természetszerűen itt 
is vállalták a dátumot. 2018-ra vállaltuk a megvalósulását, mint ahogy a 
gyorsforgalmi kapcsolatok közül a 2011-es Maklár–Andornaktálya elkerülő szakasz, 
amely gyakorlatilag a 25-ös autópályát jelentené, Eger becsatlakozása is 2018-ban 
meg fog történni. 

Ezen felül a következő programunk, amin most dolgozunk, maga Zalaegerszeg 
kétszer kétsávos bekötése az M7-es autópályára, illetve Zalaegerszegtől Vasvár 
irányában az M9-es tervének előkészítése. Természetszerűen nem áll meg Vasvárnál, 
Vasvártól Körmendig, Körmend országhatár, és Körmendtől Szombathelyig lesz az 
M9-es kiépítve, tehát természetszerűen azt a korábbi tervet, amelyet már ismerhetnek 
nagyon sokan, akarjuk megvalósítani.  

A gyorsforgalmi kapcsolatok közül vannak más megyeszékhely-bekötésekre 
irányuló fejlesztések is, például a 67-es út fejlesztése, Kaposvár bekötése kétszer 
kétsávos autóúttal, természetszerűen megtörténik, és a korábbi időszakban nagyon 
komoly figyelmet magára vonó és nagy jelentőségű M4-es beruházásról is hallottak. 
Szolnoki látogatása alkalmával a miniszterelnök úr bejelentette, hogy az M4-es autóút 
építése milyen módon, hogy fog megtörténni. Jól tudjuk, hogy a klasszikus 4-es 
vonalon fog megépülni Szolnok város bekötése, tehát az M0-ásból kötjük be Szolnok 
városát kétszer kétsávos autóúton. 

Valamennyi megyeszékhely bekötésre kerül a ciklus végéig, azon túl pedig 
olyan fontos, a térségek számára kiemelkedő jelentőséggel bíró utakat építünk meg, 
mint például a 23, 25-ös Ózd–Bátonyterenye szakasz, amely a térség közötti 
útszakasz. Ez a térségnek rendkívüli módon fogja megmozdítani a gazdasági életét. 
Fontos beruházásról van szó, mint ahogy a 102-es út, Esztergom és az M1-es 
kapcsolata is egy rendkívül fontos út, amely szintén a terveink között szerepel, de 
természetszerűen nagyon sok folyamatban lévő beruházásunk van, amelyekről önök 
is tudnak. Holnap kerül átadásra az M85-ös Kónyig történő szakasza, holnap lesz a 
megvalósulása utáni ünnepség. Ha jól tudom, miniszterelnök úr fogja átadni holnap 
16 óra környékén, nem emlékszem pontosan a számra, és természetszerűen őszre 
pedig elkészül a Csornát elkerülő szakasz is, tehát tovább folytatjuk az M85-ös és az 
M86-os építését is. 

Ami fontos, hogy valamennyi útkapcsolaton kívül természetesen még azokra is 
figyelemmel leszünk, amelyek a közlekedésbiztonság szempontjából segítséget 
jelentenek, csökkentik a balesetveszélyt, hiszen a programunk, az IKOP-program 
kereteiben közlekedésbiztonsági programok sorozata van, amely segítségével 
nemcsak közúton, hanem vasúton is szeretnénk a baleseti gócpontokat felszámolni. 
Folytatjuk a már megkezdett programokat, lehetőség szerint minél többet szeretnénk 
megépíteni a következő időszakban. A közútról már elég sokat beszéltem. 
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Talán engedjék meg még, hogy a vasútról is külön szóljak, hiszen a vasúti 
felújítások lesznek a nagyobb arányban kivitelezhető beruházásaink. Mint ahogy 
mondtam is, ennek a nagyjából 1100 milliárd forintnak mintegy háromnegyed részét 
vasúti fejlesztésekre tudjuk fordítani. Nagyon komoly és nagyon jelentős 
hálózatkiépítések lesznek. A villamosítás területén 450 kilométer villamosítás fog 
Magyarországon végrehajtásra kerülni. Többek közözött Sátoraljaújhely környékén 
40 kilométer lesz az az útszakasz, amelyet kedves elnök úr is mindig erősíteni szokott 
bennünk, bár nem felejtjük el, de mindig jó, ha megerősíti. Ezen túl még folytatjuk a 
Püspökladány–Biharkesztes közötti villamosítást, de mint a hogy hallottak róla, 
befejeződik nemsokára az Esztergom–Rákosrendező közötti szakasz felújítása is, és 
mint ahogy mondtam is, összességében 450 kilométerrel leszünk közelebb a 
villamosítás kívánatos arányához. 

Jól tudjuk, hogy ez azért is fontos, mert a fenntarthatóság szempontjából 
jelentős költségmegtakarítást jelent, a villamos vontatás 40 százaléka a dízel 
vontatásnak, ezért fontos minél nagyobb mértékben növelni a villamosított 
hálózataink arányát. Természetszerűen ott is fejlesztéseket akarunk kezdeményezni, 
kezdünk is, indítunk és valósítunk meg, ahol nincsen lehetőség első körben 
villamosításra, nagyon lassú jelkiváltás van tervezve Magyarországon. Nagyon sok 
olyan helyen, ahol 30-40 kilométeres sebességgel mehetnek a tervezett 90 
kilométeres sebesség helyett, beavatkozások lesznek. Természetszerűen 
hangsúlyozottan az elővárosi szerep betöltésével kapcsolatban is mérlegeltünk, és azt 
is vizsgáltuk, hogy a vasúti fejlesztések milyen módon szolgálják az elővárosi 
közlekedés feltételrendszerének javulását is. De nemcsak vasúti fejlesztések 
történnek, hanem állomások felújítása és főpályaudvarok kiépítése történik a 
következő időszakban. Mint ahogy önök is jól ismerik ezt az érdekes, intermodálisnak 
hívott közlekedési központ kategóriát, több nagyvárosban építjük meg, Debrecenben, 
Kaposváron, Egerben, Miskolcon, Zalaegerszegen. Ezeken kívül tudjuk, hogy ott van a 
győri elképzelés, ott van a dunaújvárosi, a szegedi elképzelés, és természetesen még 
több megyei jogú város, hiszen a megyei jogú városoknak van lehetőségük ebbe a 
körbe bekapcsolódni, vagy éppen most van folyamatban a kelenföldi intermodális 
központ kivitelezése. Persze a főpályaudvar révén nemcsak vidéken, hanem 
Budapesten is a keleti és a nyugati főpályaudvarokat szintén felújításra tervezzük. 

Kicsit át is lovagoltam az elővárosi közlekedés területére, ahol mindenképpen 
ki kell emelni, hogy a motorvonatok beszerzésével rendkívüli módon javult 
mindenhol a közlekedés, a vasúti közlekedés feltételrendszere. Látható, mint ahogy 
most is, a legutóbbi átadási ünnepség alkalmával a Csorna–Porpác szakasznál egy 
FLIRT-típusú motorvonaton utazva ég és föld a különbség, egyszerűen fogalmazva. 
Ha utána a következő óra múlva, hét óra múlva vagy néhány nap múlva egy régi 
típusú 45 éves járműre szállunk rá, akkor megérezzük a különbséget, és érezzük azt is, 
ha ilyen motorvonatokkal tudunk közlekedni, vagy ezeket tudjuk közlekedtetni az 
elővárosi közlekedésben, akkor alapvetően fognak változni az utazási szokásai az ott 
élő embereknek. 

Utóbb már beszerzéseket is tervezünk, 200 és 300 férőhelyes motorvonatokat 
szeretnénk beszerezni, és természetszerűen itt kell megemlíteni külön is a ferihegyi 
bekötést, amely véleményünk szerint egy rendkívüli jelentőséggel bíró beruházás lesz. 
Mint ahogy önök tudják már bizonyára, a százas vonalból fog egy leágazás kiépítésre 
kerülni. Lesz egy kitérő és ennek segítségével Kelet-Magyarország, majd később egy 
újszászi vonal bekötésével Kelet- és Dél-Magyarország is tud kapcsolódni közvetlenül 
a ferihegyi repülőtérhez. Természetszerűen a megállóhelyekre a járatok befutnak 
majd, és egészen más lesz a közlekedési lehetőség a Liszt Ferenc Repülőtérhez, mint 
most pillanatnyilag. 
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Nagyon bízunk benne, hogy a vízi útjaink fejlesztése is olyan mértéket jelent 
majd, amely valóban igaz, hogy nem nagy mértékű, de mindenképpen mérhető és 
arányos teherátrendeződést jelent majd, hiszen jól tudjuk, hogy a teherforgalom 
szempontjából csak 4-5 százalékát viszi el a vízi közlekedés, és a vízi útjaink annyit 
tudnak felvenni. A mostani számításaink szerint ezt a duplájára tudnánk növelni a 
következő időszakban. Ehhez természetszerűen több dolognak kell bekövetkezni. 
Ennek egyik feltétele a CEF-források közé is besorolt néhány pályázatunk, amely a 
kikötési rendszer és a hajózás könnyítését segíti elő, lehetővé teszi, hogy a navigációs 
rendszer és a közlekedés biztonságosan és alkalmazkodva az európai szokásokhoz és 
az európai irányhoz, kiépítésre kerüljön. 

Ezen kívül pedig természetszerűen elfogadjuk azt a fő tervet, amely a Duna 
hajózhatóságának javítását célozza meg. Véleményünk szerint már nincsen szükség 
más kikötőkre, a kikötőket, amelyek megvannak, fejlesztenünk kell. Tehát a Baján és 
Győr-Gönyűn folyamatban levő fejlesztésén túl a csepeli kikötő fejlesztése is 
napirenden van. Természetesen a lényeg az, hogy a 250 napos időszakot célul tűzzük 
ki, amely azt jelenti, hogy 250 napon keresztül legyen lehetőség hajózni a Dunán. Ez 
egy egyértelmű elvárás és az a folyosó, amely szükséges, kialakításra kerüljön. 
Véleményünk szerint a komáromi híd megépítésével tesszük igazán emlékezetessé ezt 
az időszakot, de ez a 27 milliárd forint összegű, már látható és véleményem szerint 
talán jól kalkulálható beruházáscsomag segíteni fog Magyarország vízi közlekedésén. 

Elővárosi közlekedés, vízi közlekedés, és egy kicsit a légi közlekedésbe is 
belenyúltunk, természetszerűen a vasúti és közúti közlekedés be is - ez az, ami 
egyértelműen meghatározhatja Magyarország következő évét. Nagyon bízom benne, 
hogy ezzel kapcsolatosan még a közlekedési morálon is tudunk változtatni, a 
közlekedési kultúra is javulni fog. Remélhetően egy kicsit változunk mi magunk is, 
hiszen azokat a rendszereket, amelyeket komoly közösségi forrásból és a magyar 
emberek teljesítménye révén tudunk megépíteni, érdemes és szerencsés hatékonyan, 
jól felhasználni és úgy, hogy ezzel segítsük a környezetvédelmet, ne terheljük túl a 
környezetünket, próbáljunk a kibocsátási értékeken javítani, és természetszerűen 
sokkal kevesebb baleset következzen be. Egyértelmű célja minden egyes 
közlekedésfejlesztési beruházásnak, hogy kímélje a környezetünket, a károsanyag-
kibocsátás csökkenjen és komfortos körülmények között, de biztonságosan tudjunk 
elérkezni mindenhová és visszaérkezni az utunk végén. Összességében szerettem 
volna erről tájékoztatni a tisztelt jelenlévőket. Állunk rendelkezésükre, ha kérdéseik 
lesznek. 

Még annyit, hogy a Monitoring Bizottság alakuló ülésén természetszerűen 
elfogadtuk az SZMSZ-ünket, elfogadtuk a működési rendünket, akkor a bizottság 32 
tagja közül 25-en voltunk jelen, 20-an rendelkeztek szavazati joggal, és 5-en voltak 
szavazati jog nélkül, de tagjai a bizottsági ülésünknek. Azóta már volt egy monitoring 
bizottsági ülésünk, azóta már sikerült néhány dologban a jelzések értelmében 
javításokat is eszközölni. Ezek mind a feltételrendszert javítják, és még közelebb 
viszik a felhasználókhoz. Minden egyes alkalommal, amikor javítást eszközlünk, az 
arról szól, hogy valakiknek könnyítsen, valakiknek segítsen, tehát elérhetővé tegye a 
forrásokat. A célunk az, hogy maradéktalanul lehozzuk és lehívjuk az IKOP-
forrásokat, a CEF-forrásokat, és természetszerűen összehangoljuk a hazai 
költségvetésből megvalósuló beruházásokkal.  

Ami rendkívül fontos, hogy múlt héten kedden, 9-én fogadta el az 
Országgyűlés azt a gyorsító csomagot, amely a jogszabályok gyorsításával és új 
ügyfélkör létrehozásával azt segíti elő, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
közlekedési beruházásaink gyorsabban valósuljanak meg. Önök is jól tudják, hogy a 
még érvényben lévő és használatos, 2007-ben kialakult eljárási rend rendkívül 
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nehézkessé és bonyolulttá tette az előkészítés folyamatát. Megvizsgáltattam, 
átlagosan 2,5-9 év volt az előkészítés a pályázatainkban. Az átlag időszak 6,5 év volt, 
6,5 éves átlag időszak volt az előkészítés területén, és emellé párosult egy egynyári 
vagy kétnyári, tehát egy- vagy kétéves kivitelezési időszak. Ezt megváltoztatni 
egyértelmű és elemi érdeke Magyarországnak, egyértelmű és elemi érdeke volt 
mindenkinek, bár a parlamenti pártok, az ellenzéki pártok nem támogatták a 
javaslatainkat. Ez egy kicsit rosszul esett mindenkinek, hiszen ezzel azt nem 
támogatták, hogy minél gyorsabban megvalósuljanak azok a beruházások, amelyekkel 
egyébként mindenki egyetért, amelyet mindenki szorgalmaz, mindenki lehetőség 
szerint kommunikál, retorikában csak erről szólnak, ha szólásra van lehetőség, 
viszont a tettek mezején nem támogatták ezt a csomagot. Ezt nagyon sajnáltuk, ettől 
függetlenül éreztük, hogy ez csak a politikai hitvallásuk miatt történt így, de valójában 
a lelkük mélyén mindenki támogatta. A hozzászólásokból azt vettük ki egyébként, 
akár Józsa képviselő úr hozzászólásából is mind a két alkalommal, amikor a vitában 
részt vett, hogy támogatólag áll hozzá, bár szavazatukkal nem támogatták. Ettől 
függetlenül elfogadásra került a csomag, július elején ki tudja hirdetni a Magyar 
Közlöny, és nagyon bízom benne, hogy valamennyi beruházás időben, ütemesen, 
gyorsan megvalósul, és segíteni fogja Magyarország boldogulását. Köszönöm szépen, 
elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úr beszámolóját. Kérdezem helyettes 

államtitkár urat, hogy esetleg kiegészítenivalója van-e? (Jelzésre:) Tessék 
parancsolni! (Csöbör Katalin távozik a bizottsági ülésről.) 

Szalóki Flórián hozzászólása 

SZALÓKI FLÓRIÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Elnök úr, talán egy mondattal kiegészíteném, hogy nyilván ezt úgy kell megtenni, 
hogy az Európai Bizottsággal, amely együttdöntési joggal bír ez év végéig 50 millió 
euró fölötti projekteknél, jövő év elejétől tulajdonképpen IKOP-program, ami ma a 
napirenden van, 75 millió euró nettós projekteknél együttdöntési joggal bír. Tehát 
minden egyes projektet, fejlesztést úgy kell megvalósítani, hogy értelmezhető, 
fejlesztési koncepcióba jól illeszkedő, jól elmagyarázható, jól védhető legyen, és 
minden egyes európai uniós szabályozásnak is meg kell felelni. Bár ez evidenciának 
tűnik, de ez egy közös munka, nem elég meghatározni a fejlesztési irányokat, el is kell 
tudnunk magyarázni ezeket. Talán még ez az egy észrevétel lenne még. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük a beszámolókat. Azt is mondhatnám, 

hogy zene füleinknek mindaz a fejlesztés, amit a kormány az európai uniós 
támogatások forrásaiból és hazai forrásokból tervezett az elkövetkezendő 6-7 évben. 
Mint említettem a bevezetőmben, ezek olyan projektek, amelyek bennünket, egyéni 
képviselőket érintenek, hiszen mindnyájan közlekedünk. Ha megnézzük az ország 
úthálózatát, ez bizony eléggé elhasználódott, ha százalékban mérjük, például 
Borsod—Abaúj–Zemplén megyében több mint kétharmada azonnali beavatkozást 
igényelne. Reméljük azt, hogy az elkövetkezendő időszakban az uniós és a hazai 
forrásokat sikerül harmonizálni (Dr. Legény Zsolt megérkezik a bizottsági ülésre.), 
hiszen ez nem kis feladat. Mindaz a terv, amit itt részben a 1696/2014. 
kormányhatározat a 3. mellékletében és a többi mellékletben felsorol, lépésről lépésre 
megvalósul. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy köszöntsem képviselőtársamat, 
akit a felvezetőben már megdicsértünk, Legény Zsolt képviselő urat, aki 2006 és 2010 
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között aktív tagja volt bizottságunknak. Örülünk neki, hogy a bizottságunk tagja lett, 
és további jó munkát kívánunk az elkövetkezendő időszakra. 

Megnyitom a vitát. Akiknek kérdésük, véleményük van, kérem, jelezzék! 
(Jelzésre:) Bana alelnök úr elsőként kért szót. 

 

Kérdések, hozzászólások 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Először is szeretném megköszönni a tájékoztatást. A Vas megyei 
útfejlesztésekkel kapcsolatban lennének kérdéseim. Érintette ezeket részben 
államtitkár úr, és az Országgyűlés plenáris ülésén is több alkalommal előhoztam ezt 
az ügyet, hiszen megyénkben egyetlen kilométer autópálya sincs, és a közútfejlesztés 
vonatkozásában komoly előrelépésekre lenne szükség, így üdvözlöm azt, hogy az M9-
es is említésre került, és természetesen azt is pozitívumnak tekintem, hogy a 86-os 
Szombathelyig meg fog valósulni. Ennek a Szombathelytől délnyugati irányban 
történő fejlesztése szintén fontos lenne, hiszen rendkívüli mértékű a kamionforgalom. 
Ha adott esetben egy baleset történik a 86-oson, mint az néhány nappal ezelőtt így 
volt, akkor ez a kamionforgalom átterelődik a 8-as útra, ezért lenne különösen fontos 
ennek érdemi fejlesztése. Ezt több formában előhoztam. Államtitkár úrral is 
váltottunk ez ügyben szót a plenáris ülésen, legutóbb pedig Fónagy János államtitkár 
úr válaszolt ez irányú kérdésemre. Ott egyértelműen kijelentette, és ezt most megtette 
államtitkár úr is, hogy a Vas megyei rész kétszer két sávon fog megvalósulni. Fónagy 
államtitkár úr azt mondta, hogy ez az Európai Stratégiai Beruházási Alapból fog 
történni. Most ilyen irányban nem hallottam információt, tehát azt kérném, hogy ezt 
a részét tegyük tisztába, hogy ez hogy fog alakulni. A lényeg persze az, hogy ez 
megtörténjen, hiszen miniszterelnöki szintű ígéret hangzott el tavaly Körmenden erre 
vonatkozóan. Bízom benne, hogy ez már nem fog változni, és valóban ez a végleges 
döntés. De az irányban szeretnék még információt hallani államtitkár úrtól, hogy 
ennek a háttere a mi is lesz, mert némi ellentmondást érzek a Fónagy államtitkár úr 
által elmondottak és a most hallottak között. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Következik Józsa István képviselő úr. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nagyon jó 

beszámolót adott itt államtitkár úr, és tényleg fontos az, hogy ezeket a jelentős 
fejlesztéseket jól megtervezzék. Még azt is mondanám, amire itt a végén utalt, hogy 
sok probléma megoldására kísérletet tettek ebben az úgynevezett gyorsítási 
törvényben. Szerintünk több mindent is meg lehetett volna oldani, amire persze 
mondhatja azt, hogy mi miért nem oldottuk meg, de az elmúlt öt évben már 
mégiscsak önök kormányoznak, tehát azokat a tapasztalatokat is hasznosítani kell, 
amiket saját maguk szereztek, és természetesen az előző kormányzati munka 
tapasztalataiból is tanulni kell. 

Mondjuk ilyen tanulási lehetőség lett volna, és ezt kérdezném is, hogy 
államtitkár úr hivatalban volt-e már az M4-es autópálya azon döntésénél, ami most 
éppen visszájára fordul. Tehát ott volt-e már a székében, amikor eldöntésre került, 
hogy azon a pályán kezdik meg az építést, ahol most aztán nem folytatják, és volt-e 
szerepe ennek az igen magas költségszintnek a beállításában, amiről most kiderült, 
hogy nem tekinthető forgalomarányosnak, tehát soha nem lesz ott akkora forgalom, 
ami ekkora beruházási költséget indokolna? Ezt egy olyan példának szánom, és ezért 
kérek rá választ, amiből tanulni kell, hogy ilyet nem szabad csinálni. Mondta helyettes 
államtitkár úr is, hogy az Európai Uniónak együttdöntési joga van az 50 millió fölötti 
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esetekben. Kellően ki van-e dolgozva ennek a mechanizmusa, hogy tényleg 
megtörténjen a fő ráfordítások megkezdése előtt az a bizonyos együttdöntés, hogy ne 
aztán legyen az, hogy nincs meg ez az együttdöntési lehetőség? Nagyon fontosnak 
tartom az előterjesztésben, ami úgy burkoltan benne volt, ha nem is kimondva, hogy 
Magyarországon sajnos a lakosság nagy részének a mobilitása rendkívül alacsony. 
Ennek döntően anyagi okai vannak. Gondolkodtak-e a jövedelmi viszonyok és ezen 
belül a közlekedésre fordítható, fordítandó kereseti hányad alakításán, ugyanis ez a 
versenyképességet, mondta államtitkár úr, de pont ezzel függ össze, hogy nagyobb 
lenne a mobilitás, ha relatíve olcsóbban tudnának az emberek munkába járni, akkor 
lehet, hogy a lakóhelyüktől talán egy kicsit távolabbi helyet is vállalnának. Van olyan 
elképzelésük, ez persze nem közvetlenül közlekedésfejlesztési kérdés, de annak a 
kérdése, hogy a megépült közlekedési infrastruktúra milyen mértékben van 
kihasználva, hogy például a munkáltatók adómentesen nagyobb mértékben 
járulhassanak hozzá a munkába járás költségeihez? Szép ez, amiket elmondott 
államtitkár úr, hogy mi minden infrastruktúra lesz kiépítve, különösen az elővárosi 
közlekedés tekintetében, de ha mondjuk egy minimálbéren dolgozó ember nem tudja 
megfizetni azt a bérletet, vagy nem tudja vállalni a havi keresetéből, akkor 
gondolkodik-e a kormány olyasmin, hogy mondjuk a munkaadó adómentesen tudja 
ezt neki biztosítani. Igazából egy kis kitekintésre szeretnék választ kapni, hogy mi volt 
az M4-gyel, hogy alakult ott az együttdöntés, és hogy ezt a mechanizmust, amit a 
Monitoring Bizottság esetében is mondott, kellően megnyugtatónak látja-e 
államtitkár úr, hogy ne legyenek ilyen fiaskók, és döntően a munkába járás költségei 
hogyan lesznek csökkenthetők. 

 
ELNÖK: Következik Tessely alelnök úr. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót 

elnök úrnak és államtitkár úrnak, helyettes államtitkár úrnak a beszámolót, illetve az 
elvégzett munkát, hiszen látjuk azt, hogy volt miből válogatni és az anyag, ami 
előttünk van, legalábbis a mi térségünk - amit ismerünk - tekintetében mondhatom, 
hogy körültekintő és pontos. 

Én két olyan részletre szeretnék rákérdezni, ami egyrészt államtitkár úr 
expozéjában elhangzott, másrészt pedig az anyagban is szerepel, ami előttünk van. Az 
anyagban az M0-ás nyugati szektor 10-es számú főút, 1-es számú főút közötti kétszer 
kétsávos elkerülő rész előkészítése, gondolom, a 102-es számú út lenne. Emlékeim 
szerint 2013 augusztusában, talán augusztus 17-én miniszterelnök úr tett egy ígéretet 
e tekintetben. Én két kérdést tennék fel. Az anyagban úgy látszik, mintha ez 2018-ig 
kerülne előkészítésre, emlékeim szerint pedig addigra talán el is kellene, hogy 
készüljön az ígéret szerint. Én emlékszem rosszul, vagy az anyagban van elírás? A 
csatlakozási pont az M1-es autópálya tekintetében jelen pillanatban hogyan áll? 
Amikor én még Bicske város polgármestere voltam, folyamatos tárgyalások zajlottak 
ez ügyben. Volt érv és ellenérv, hogy Fejér megyében, vagy pedig Pest megyében 
legyen ez a csatlakozási pont. Jelen pillanatban nincsen információm róla, hogy 
eldőlt-e ez a kérdés, és ha igen, akkor milyen irányban. 

Államtitkár úr említést tett az intermodális központokról. Ez az anyagban több 
helyen nevesítve van. Valamikor megyeszékhelyről beszélünk, valamikor nevesített 
városról, például Székesfehérvárról, vagy a kelenföldi intermodális megjelenik, illetve 
van olyan is, ahol elővárosi állomásról beszélünk. Érdeklődnék, jól értelmezem-e, 
hogy ezeken felül vannak még olyanok, amelyek viszont a vonalfejlesztés során 
kerülnek majd kialakításra. Itt arra gondolok, hogy a Biatorbágy–Tata-
vonalfejlesztéssel kapcsolatosan például volt egy komoly Bicske város intermodális 
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központ, illetve Tatabánya úgyszintén. Ezek ebben a vonalfejlesztésben az európai 
hálózatfinanszírozási rendszer, a CEF rendszerén belül kerülnek-e majd 
megvalósításra? Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés van-e? (Jelzésre:) Legény képviselő 

úr! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Elsősorban szeretném 

köszönteni újdonsült bizottságom tagjait. Ahogy említette elnök úr, én 2006 és 2010 
között tevékenykedtem már ebben a bizottságban. Nem hallottam ugyan a méltatást, 
bár Józsa képviselőtársam azt mondta, hogy hosszasan kerültem méltatásra, ha ez így 
történt, akkor természetesen ezt így látatlanban is megköszönöm. Elnézést kérek, 
hogy késtem a bizottsági ülésünkről, de a mezőgazdasági bizottsági ülésen vettem 
részt, és egy fontos témát tárgyaltunk, úgyhogy ezért késtem egy pár percet. 
Megígérem, hogy majd a lehető legkevesebbet próbálok hiányozni a bizottsági ülésről 
és érdemben hozzátenni a bizottsági munkához. 

Természetesen a bizottsági ülés napirendjét láttam, és jóllehet, ezzel 
kapcsolatosan nem hallottam államtitkár úrék előterjesztését, de ha megengedik, 
mivel néhány helyi, lokális vagy megyei regionális kérdést is feltettek 
képviselőtársaim, én tényleg csupán az érdeklődés szintjén szeretnék kérdezni. 
Szabolcs–Szatmár–Bereg megyeiként kérdezem, hogy az M3-as autópályát 
Záhonnyal összekötő, régen még M300-as gyorsforgalmi útként említett 
gyorsforgalmi úttal kapcsolatosan tudnak-e nekem mondani három mondatot, hogy 
mi várható ezzel kapcsolatosan, mikor és milyen megvalósítási fázisban. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Józsa képviselő úrnak kettő percre. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Szerintem alapvetően a 

kormány érdeke, hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Én magam sem tudom eldönteni, hogy 
ez újságírói kacsafelplankolás-e, de mondja már el, államtitkár úr, hogy Felcsútra 
végül is építenek vasutat, kisvasutat, nagyvasutat európai uniós pénzből, 
villamospályát, vagy egyáltalán mi van ezzel. Nem tudom, hogy az újságoknak 
mennyire lehet hinni e tekintetben. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mivel több kérdés nincs, engedje meg, államtitkár 

úr, hogy én is néhány rövid kérdést feltegyek. Először is szeretném megköszönni 
államtitkár úrnak és helyettes államtitkár úrnak azt a munkát, amit az elmúlt 
időszakban ezen a területen elvégzett. Azt is mondhatnám, hogy új seprű jól seper, 
hiszen az elmúlt ciklusban többször találkoztunk államtitkár úrral, akkor még 
képviselőként, mint megyei útügyi miniszteri biztos. Már akkor is rendkívül 
dinamikus munkát fejtett ki különösen a kelet-magyarországi utak fejlesztése 
ügyében. Most átkerült a barikád másik oldalára, azaz mindkét oldalán van, és ez 
különösen látszik abban a dinamikában, hogy önnek egyéni választókerülete van, 
tehát naponta érzi a választópolgárok kérdéseit, és erre rendkívül fontos utalni, hogy 
nemcsak egy íróasztal mögött, hanem a terepen dolgozik. Köszönjük azt a munkát, 
amit az elmúlt egy évben végzett, hiszen ez egy új lehetőség, hogy az európai uniós 
hétéves ciklusban az úgynevezett közlekedésfejlesztés forrásai rendelkezésre állnak, 
gondolok itt a vasút-, a közúti és a vízi közlekedésre, amiről röviden beszámolt 
államtitkár úr. Óriási források, de legalább ilyen felelősséget jelent a források 
felhasználása, ütemezése és elosztása, hiszen a világon annyi pénz nincs, amennyit ne 
lehetne elkölteni a magyar úthálózat fejlesztésére. Ezért rendkívül fontos, hogy egy 
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olyan csapatot hozott létre, amely - most már látszik a kormányhatározatban is - 
olyan terveket válogatott össze, ami ebben a ciklusban megvalósítható, és leginkább a 
legérzékenyebb területeken próbáltak javítani a közlekedésen. Ezt szeretném még 
egyszer megköszönni és további jó munkát kívánni. Ezt a dinamizmust kívánjuk a 
tervek megvalósításában is! 

Néhány rövid kérdést engedjen meg! Államtitkár úr is említette, egy régi nóta, 
ha szabad ezt mondanom, a Sátoraljaújhely–Mezőzombor vasút villamosítása, a 80C 
vonal vasút villamosítása, ami az egyik legjobban előkészített terv. Ez már korábban 
elindult, míg a korábbi európai uniós pénzügyi ciklusban sajnos azt a választ kaptam 
Barroso elnök úrtól, hogy nem támogatja az Európai Unió ezt a villamosítást, ezért 
hazai források átcsoportosításával kellett megoldani, hogy legalább a pálya felújításán 
legyünk túl. Jelentem, most is vágányzár van a térségben, és valószínűleg ezen a 
nyáron eljut a pálya felújítása Tolcsváig, de maradt még egy tizenvalahány kilométer 
a sátoraljaújhelyi pályafelújításra, illetve a teljes villamosításra. Örömmel látom, hogy 
a mellékletekben szerepel ennek a vasútvonalnak a felújítása. Kérdezem tisztelettel, 
hogy mi a helyzet az ütemezéssel, hiszen ez az összes beruházás mintegy 16,5 milliárd 
forintba kerül, ebből már jórészt a MÁV hazai forrásaiból elköltöttek olyan 7-8 
milliárd forintot a pályafelújításra. Tehát a még hátralévő időszakban részben a 
pályafelújítás, részben a jelzőberendezések és a villamosvonal kihúzása az, ami 
szükséges. Kérdezem államtitkár urat, hogy mikorra számíthatunk ennek a 
befejezésére. Ígéretek szerint, miniszterelnöki ígéretek szerint 2018-ra ezt a 
vasútvonalat, a teljes villamosítást be kellene fejezni.  

A másik ilyen kérdés, amit már többször bejelentett államtitkár úr is, illetve 
Szijjártó külügyminiszter úr is, az M30-as, Miskolc–Tornyosnémeti autóút építése. 
Szijjártó és Lajčák külügyminiszterek egy megállapodást írtak alá az elmúlt 
esztendőben, hiszen most már a szlovák fél részéről Tornyosnémetiig eljön az 
autópálya, sőt ennek a folytatása, Miskolcig a bekötése, a négysávos autóút talán a 
részét képezheti annak a Via Carpathia európai útnak, amely Észak-Lengyelországból 
jönne le egészen az Adriáig. Ennek az a nagy jelentősége, hogy az északi lengyel 
kamionforgalom most bizony részben a 37-esen, részben a 3-ason zajlik le, ami lassan 
már elviselhetetlen, és ez talán nagymértékben csökkentené a forgalmat a kisebb 
utakon. Tehát kérdezem, hogy mi a helyzet ennek az útnak a befejezésével. Itt is 
kaptunk egy miniszterelnöki ígéretet, hogy 2018-ig be kell fejezni. Még korábban 
interpellációt intéztem Fónagy államtitkár úrhoz, ő azt a választ adta még az elmúlt 
esztendőben, hogy négy szakaszból áll ennek a felújítása. Kérdezem, hogy erre 
megvan-e a fedezet. Márpedig látom itt a mellékletben, hogy ezt európai uniós 
pályázatból kívánjuk felújítani, akkor ez nyilván meg is van. 

A másik ilyen kérdésem a 37-es főútra vonatkozik, aminek a Bőcs–
Mezőzombor Sárga Borház Csárdáig való négysávossá tétele korábban tervbe volt 
véve. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e újabb információ. Szeretnénk, ha 
Mezőzombor–Sátoraljaújhelyig, tehát egészen a határig kijönne a négy sáv, keresztül 
Tokajhegyalján. 

Végül egy örök kérdés: az európai uniós pályázatokból azt olvassuk, hogy itt 
szó van elsősorban az M-mel jelzett autópályák és az M30-as, például a kettő 
számjegyű autópályák felújításáról, illetve egyes gyorsforgalmi utak tételéről, de mi a 
helyzet a négyszámjegyű utakkal. Úgy tudom, erre nem terjed ki az európai uniós 
felújítások lehetősége, ugyanakkor ezek leginkább elhasználódott utak. Például ez is 
régi slágertéma, a Cigánd–Sárospatak négyszámjegyű út felújítása, ami most már 
elengedhetetlen. Ezzel kapcsolatban lesz-e hazai forrás? Gondolok itt más, például a 
Borsod–Abaúj–Zemplén megyei négyszámjegyű utak felújítására. Köszönöm szépen. 
Visszaadom a szót államtitkár úrnak. 
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Válaszok 

TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen a kérdéseket. Bana Tibor képviselő úrnak szeretném megerősíteni, hogy az 
M8-as megépítése konkrét. Megépítjük. Valóban a források keresése arról szól, hogy 
ha lenne lehetőségünk a Juncker-csomag segítségével megvalósítani, akkor azt a 
lehetőséget megvizsgálnánk, egyébként az IKOP-4-es körbe berakható, és most 
tervezzük ennek a véglegesítését. Tehát az M8-ast megépítjük. Ez a biztos információ. 
A forrásösszetételt még pontosítani fogjuk. Véleményem szerint egyébként az IKOP-
1-es körből sor kerülhet rá. Hozzá kell rögtön tennem, hogy alapvetően, mint ahogy 
önök jól tudják, a transzeurópai folyosókat, korridorokat és hálózatokat támogatja az 
Európai Unió elsősorban, alig van egyébként lehetőség, a 4-es tengelyben van egy 
kicsi lehetőség arra, hogy olyan utakat is építsünk, amelyek ezekhez kapcsolódnak. 
Tehát zömmel nagyjából 350-360 milliárd forint környékén plusz saját erő, ez csak az 
IKOP-1-es forrás, és csak a TEN-T hálózatokat segítik. Tehát közúton azért vagyunk 
gyengén, mert elég szerény a lehetőség a korábbiakhoz képest. Ettől függetlenül az 
M8-as megépítése konkrétum, a forrásokat pedig rövidesen bemutatjuk. 

A 86-ossal kapcsolatban annyit, hogy a Csorna-Porpác villamosított szakasz 
remélhetően valamennyit el fog venni a személyforgalom területén a forgalomból, 
ettől függetlenül érdekünkben áll, hogy minél hamarabb megépüljön. Mint ahogy 
mondtam is az imént, a Szombathely–Körmend–Vasvár–Zalaegerszeg–Nagykanizsa, 
az M9-esnek ez lesz a vonala, amelynek most első körben megkezdtük a tervezését 
Zalaegerszeg és Vasvár között.  

Józsa képviselő úrnak szeretném válaszolni a kérdésére. Egy biztos, hogy nem 
szabad elfeledkezni arról, hogy igazán jelentős hazai forrást fejlesztésre, főleg nem 
útfejlesztésre nem tudtunk az elmúlt tizenvalahány évben biztosítani. Eleve az a 
kérdés, hogy miért nem hamarabb, nem releváns, csak ’14 után, hiszen mint ahogy 
mondtam is, 2007-től 2014-ig az az eljárási rend van még mindig érvényben a mai 
napig is, amelyet még a Bajnai-kormány, pontosabban a Gyurcsány-kormány - Bajnai 
mint európai fejlesztési kormánybiztos - rakott össze. Annak az eljárási rendnek a 
mentén lehet dolgoznunk 2014 végéig, de mondom, még most is úgy dolgozunk. Azért 
vált szükségessé a gyorsító csomag létrehozása és összerakása, mert most van először 
arra lehetőségünk, hogy ilyen mértékű hazai költségvetési forrásokat tudjunk 
útfejlesztésekre bocsátani. Tehát az nem teljesen helyes kérdés, bár természetszerűen 
valóban így van, nekünk is meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt időszakban mit nem 
tettünk meg, vagy mit tehettünk volna annak érdekében, hogy bármilyen más úton-
módon az eljárási rend javuljon vagy gyorsuljon. 

Az M4-essel kapcsolatban mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy 22 
ezer jármű/nap a forgalom. Minden tekintetben indokolt tehát. Ez egy teljesen hibás 
vonalvezetés, ha valaki azt mondja, hogy nem indokolt a forgalom szempontjából, 
hogy a forgalom nagyságához nem igazodik az a fejlesztés. Az a fejlesztés teljesen 
indokolt, 22 ezer jármű/nap a forgalma, tehát indokolt a fejlesztés. Egyébként csak 
2014. július 1-jétől töltöm be az államtitkári tisztséget, a korábbi döntéseken még 
nem lehettem ott államtitkári szinten. (Dr. Józsa István: Ez ’14-es decemberi döntés.) 
Helyettes államtitkár úr! 

 
SZALÓKI FLÓRIÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Az 1063-as és az 1067-es kormányhatározatok már 2006-ban rögzítették ezeket a 
fejlesztési célokat, de az M4-es is rajta volt. (Dr. Józsa István: Az ár?) Az ár nem a 
kormányhatározatban születik, hanem a közbeszerzésben. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessék folytatni! 
 
TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Folytatnám 

azzal, hogy Magyarországon a mobilitás gyenge, és Magyarországon talán segíteni 
tudná a munkáltatók közössége is, vagy a munkáltatók tudnák segíteni valamilyen 
módon a munkába járás költségeit. Ebben nehéz bármit is tennünk. 
Adókedvezményekkel, amit az imént említett, egyébként is segítünk, de hozzá kell 
tennem, hogy 7 millió ember kap valamilyen módon valamilyen szintű kedvezményt 
ma Magyarországon, a 10 millió lakosból 7 millió valamilyen szintű kedvezményt kap. 
Ez rendkívül magas szám. Nem mondanám azt, hogy nincs támogatva a közösségi 
közlekedés rendszere. Ettől függetlenül mi is vizsgáljuk a közösségi közlekedés 
rezsiköltség-csökkentésének lehetőségét. Azon vagyunk, hogy ott is próbáljunk 
csökkenteni a költségeken. Egyébként nem is lehetetlen. Rövidesen lesz erről majd 
kellő mennyiségű és minőségű hír is, mert valóban dolgozunk rajta. A rendszerek 
kihasználtsága pedig természetszerűen azzal arányos, hogy milyen minőséget tudunk 
a közösségi közlekedés rendszerében bemutatni. Erre mondtam azt, hogy egy jó 
minőségű útszakaszon, egy felújított vonalszakaszon egy új típusú motorvonattal 
biztos, hogy választhatóvá válik a vasúti közlekedés akár a közútival szemben is vagy 
mellette. Természetszerűen ehhez az is kell, hogy lehetőség nyíljon a közlekedésimód-
váltásokra, lehetőség nyíljon arra, hogy például az elővárosi közlekedés 
feltételrendszerét igénybe vehessék 10-20 kilométerről, ha beérkeznek ezekbe a 
csomópontokba, át tudjanak ülni más, akár kötöttpályás rendszerekre vagy módváltás 
következzen be megfelelő parkolók kiépítésével is, mint ahogy mondtam, a kelenföldi 
éppen folyamatban van. Ezek mind segítik a kihasználtságot. Arra törekszünk, hogy a 
kihasználtság igazolja vissza a közösségi törekvéseinket.  

A kisvasutak felújításával kapcsolatban: Magyarországon nagyon sok kisvasút 
van, nagyon sokat lehet kisvasútnak nevezni, van ebben 60 milliméteres, 70 
milliméteres, 90 milliméteres, illetve centiméter szélességű vonal is, de mi azt kaptuk 
utasításképpen, hogy tíz éven belül valamennyi magyarországi kisvasút 
rekonstrukciója történjen meg. Most azt vizsgáljuk, erre most tanulmányt fognak 
készíteni, hogy milyen módon tudjuk bekapcsolni azokon a helyeken, ahol értelmes és 
lehetséges a közösségi közlekedésbe bekapcsolni a kisvasúti rendszereket, tehát úgy 
fejlesszük, hiszen nagyon kevésnek van csak turisztikai jelentősége, sokkal inkább 
kombináltan kell megvizsgálnunk, hogy turisztikai jelentőséget mennyire tud 
magával vinni egy fejlesztés, illetve hogy tud besegíteni a közösségi közlekedés 
rendszerébe. Tehát kompletten vizsgáljuk meg, nincs két egyforma lehetőség. Ha jól 
sejtem, most a kecskeméti, az alföldi, a nyírségi vonalakat vizsgálják meg, a 
balatonfenyvesi vonalat vizsgálják meg, és a Zsuzsit is megvizsgálják most 
közelebbről első körben, és valamennyit tíz éven belül. (Dr. Józsa István: És a 
felcsúti?) A felcsútit nem vizsgálják, mert Felcsútnak van egy beruházási programja, 
amit most hajtanak végre tudomásom szerint. Most azt nem vizsgálják külön, de csak 
a nagy programban, a tízéves programon keresztül. Tehát most ebben a kiemelt első 
körben nincsen benne, nem vizsgálják újra. (Dr. Józsa István: Tehát most építik.) 
Most építik, most van folyamatban, igen. 

A következő kérdező Tessely Zoltán képviselőtársam volt. Nem volt teljesen 
érthető, tehát nem a 102-es útról van szó. Az M0-ás nyugati szektor előkészítése nem 
a 102-es, a 10-es, 11-es közötti út előkészítése maga az M0-áshoz kapcsolódik, az M0-
ás nyugati szektorához kapcsolódik, és ebben az a mostani álláspontunk, hogy ’18-ig 
el tudunk érkezni az előkészítésével. Most csak annyit tudunk vállalni, de ugyanígy 
tudjuk vállalni az M0-ás északi szektorát is. Az északi hiányzó körgyűrű előkészítése 



 19 

is megtörténik ’18-ig, de itt előkészítésig tudunk elmenni, ha jól tudom, 10 milliárd 
forint van egyébként előkészítve, pontosabban tervezve az előkészítésre, rendkívül 
nehéz beruházásról van szó. Önök jól tudják, gondolom, hogy a legbonyolultabb 
beruházás, amit el lehet képzelni, hegyek, völgyek, viaduktok és mindenféle 
építmények szükségesek hozzá, és itt kell nagyon jól az előkészítésre figyelni, mert 
pontosan itt kerülhetők el azok a műtárgyépítések, amelyeket egyébként kifogásoltak. 
Pontosan az a célunk, hogy megvizsgáljuk például akár új gyorsforgalmi útkategória 
létrehozásával vagy kialakításával is, hogy hol van lehetőség arra, hogy rezsiköltség-
csökkentés itt is végrehajtásra kerüljön, és ahol a forgalom megengedi, és nem okoz 
nagyobb balesetveszélyt, és lehetőség nyílik rá, akkor olcsóbb csomópontokat 
építsünk ki, kevesebbe kerüljön, hiszen ezek a csomópontok dobják meg a 
vonalszakaszok mellett a beruházások költségeit. 

Természetesen az intermodális központok és elővárosi közlekedést segítő vagy 
éppen azt kialakító csomópontok építése máshol is lehetőség, elsődlegesen most a 
megyei jogú városok és megyeszékhelyek kaptak erre első körben lehetőséget, de 
valamennyi egyéb beérkező kérelmet megvizsgálunk, és nyitva van a kör. Azért is van 
egy olyan tétel egyébként ebben a körben, hogy csak összeg van meghatározva, mert 
én úgy látom, hogy növelni is kell, sőt meggyőződésem, hogy a mostani 42 milliárd 
forint növekedni fog. Megvizsgáljuk, hogy vagyunk-e abban a helyzetben, hogy azt 
mondjuk ki néhány beruházásról, hogy még tolható vagy szakaszolható, vagy később 
kell hogy megvalósítsuk, és akkor akár át is lehet csoportosítani a forrásokat, mert 
látható, hogy az igény, a szükség az imént elmondottak miatt is rendkívül nagy. 
Rendkívül fontos lenne, hogy a közlekedésimód-váltások bekövetkezzenek, ezért is 
nincs lefutva a pálya, ahogy kérdezte is a képviselő úr, tehát mindenkinek haladni kell 
a maga útján. 

Legény Zsolt képviselő úr kérdése az M34-esre vonatkozott. 2018-ig 
előkészítjük mindenképpen. Eddig tudunk eljutni, hogy ’18-ig az előkészítési 
munkákat el tudjuk végezni, Záhonyig meg fog történni. Ennyit biztosan látunk. Mást 
még nem merek mondani, mert nem hiszem, hogy mást jó érzéssel tudnék mondani, 
de azt tudom, hogy el fog készülni az előkészítése az M34-esnek. 

Hörcsik képviselő úr kérdéseivel kapcsolatosan nagyon szépen köszönöm az 
elismerő szavakat. Igyekszünk továbbra is úgy dolgozni, mint akik járnak emberek 
között, ott élnek vidéken és mozognak lehetőség szerint a legtöbb helyen. Jobb 
egyszer látni, mint százszor hallani valamit. Ez így van. 

A Mezőzombor–Sátoraljaújhelyen a 80C-nek meg kell épülnie 2018-ra, tehát 
valóban a legjobban előkészített egyik beruházásunk kapcsán elképzelhető, hogy 
tavasszal már a munkálatok is megkezdődnek. A közbeszerzésre ősszel lehetőség 
nyílik. Ezt most nemrégen az egyeztetés során a NIF-től hallottam, úgyhogy 
átbeszéltük a vezetéssel, és azt mondták, hogy ősszel a közbeszerzési kiírások 
napvilágra kerülnek, tehát tavasszal a munkának kell kezdődnie. 2016-ban már 
építeni kell a beruházást. 

Az M30-as esetében a Tornyosnémeti és az országhatár közötti szakaszt 
egyébként már építhetjük is, itt közbeszerzési indításra várunk, és segítséget 
szeretnék majd kérni. A kormányhivatalban egy kicsit segítsenek, ha van valami 
dolog, úgyhogy ha felírná kedves képviselő úr, elnök úr, egy kis segítséget szeretnénk 
kérni. Valami ott elakadt, de majd felhívom a kormánymegbízottat ezzel 
kapcsolatban. 

A 37-es kétszer kétsávosítását most nem merem megválaszolni. Hadd nézzem 
meg, mert pillanatnyilag jól tudjuk, hogy amit eddig vállaltunk és napvilágra is került, 
ha azt tartjuk, akkor igen kifeszítjük a forrásainkat. Tervben van természetesen a 37-
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es út kétszer kétsávosítása, ettől függetlenül most meg kell néznem, hogy erre a 
kérdésre tudjak pontosan válaszolni. 

A 381-es a cigándi út felújítása, ami most szerepelni fog az alsórendű utak 
felújítása körében, ugyanis két tételből tudunk fordítani most az alsóbb rendű utakra. 
De nem is alsóbb rendű utak, rosszul mondom, mert ebben az egyik tétel, az 50 
milliárd forintos tétel, 49,3 pontosabban fogalmazva, az első-, másod- és 
harmadrendű utak felújítására vonatkozik. Azt kell tudni erről, hogy ez mind többlet 
műszaki tartalmat jelent. Ezek nemcsak toldozgatások és nemcsak kijavítgatások, 
hanem ezek konkrét javítások. Teljes szakaszában, teljes egészében alapépítményig 
megyünk le ott, ahol ez szükséges, padkarendezésről van szó, a buszmegállókat 
felépítjük, ott, ahol szükséges, cseréljük a forgalomszámláló pontokat, peronokat 
építünk át, buszvárókat építünk át, tehát az igazság az, hogy teljes egészében 
felújítjuk ezeket a szakaszokat. Nem végleges, és nem az örökkévalóságnak készülnek, 
de nagyon sokáig, szerintünk középtávon biztonságos közlekedésre nyílik lehetőség 
azokon a szakaszokon is, amelyeket most felújítunk. 

A másik tétel pedig 18 milliárd forint körüli, a regionális operatív 
programokból maradt még vissza, egyébként ’13-as döntések az utóbbi esetében. 
2013-ban ez a csomag elő volt készítve, csak nyilvánvalóan sokkal nagyobb csomag, 
mint amire a forrás most lehetőséget teremt. Ezért is tettük meg azt, hogy valamennyi 
esetben mindig az egyéni országgyűlési képviselőket megkértük, hogy mondjanak 
véleményt és segítsenek, vizsgálják meg, hogy társadalmi-gazdasági szempontból az 
ott élő emberek, illetve a gazdasági szereplők igénye szerint melyek a legsürgősebb 
területek, ahová be kell avatkoznunk, hiszen mindenhol van legalább tíz, de ebből 
csak jelképesen szólva 2-3-at tudunk ebbe a programba beépíteni. Arra törekszünk, 
hogy ez arányosan, mint ahogy mondtam a korábbiakban, valóban kellő mértékkel 
legyen minden egyes területen végrehajtva. 

Valószínű, hogy ezek a kérdések merültek fel, és ezekre igyekeztem válaszolni. 
Azt hiszem, nem sokat hagytam ki, de ha kihagytam, akkor kérem, tessenek jelezni. 
Bocsánat, még annyit a Mezőzombor–Sátoraljaújhelynél, hogy ez 41 kilométernyi 
szakasz, és ahogy mondtam imént, 2018-ig be is fejezzük. Tehát 41 kilométeres 
szakaszról van szó. Ami fontos, hogy ezek úgynevezett kisebb projektek, tehát nem 
ugorják meg az uniós nagy projekthatárt, ezért vagyunk nyugodtabbak, mert a 
korábbiakban, ahogy mondta is elnök úr, Barroso úr nem igazán támogatta a konkrét 
Mezőzombor–Sátoraljaújhely-fejlesztést, de most már nem tudja nem támogatni, 
most már kénytelen támogatni. 

Összességében, nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, törekeszünk arra, hogy 
a tudásunk legjavát nyújtva szolgáljuk a hazát, egyszerűen fogalmazva. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! Emlékeztetem 

képviselőtársaimat, hogy holnap, június 16-án 10 óra 45 perc és 11 óra 45 perc között 
a Gobelin teremben fogadjuk Maroš Šefčovič biztos urat, az Európai Bizottság 
alelnökét, aki az energiaunió kérdéskörében találkozik a Gazdasági bizottság, 
valamint a Fenntartható fejlődés bizottságának, továbbá a bizottságunk tagjaival. 
Megjegyzem, hogy angol-magyar szinkrontolmács biztosított. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a következő ülésre várhatóan jövő 
hétfőn, június 22-én délelőtt kerül sor 10 órakor vagy 10 óra 30 perckor ebben a 
teremben. A napirendi pont nagykövetjelöltek meghallgatása lesz zárt ülés keretében. 
A napirendi pont előterjesztője Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára. 



 21 

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt államtitkár Urak! Köszönöm a megjelenést. A 
bizottsági ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


