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Napirendi javaslat  

 
1. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 

infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben 
egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4453. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45.§-a alapján)  
(Vitához kapcsolódó bizottság) 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bartos Mónika (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Kepli Lajos (Jobbik) 

 

Helyettesítési megbízást adott:  
 
Dankó Béla (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 

 
A bizottság titkársága részéről  

 
Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs 

 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 
Tasó László államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Megjelent 
 
Dr. Dér Ádám főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 5 perc) 

 
 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép jó napot kívánok mindenkinek. Mindenkitől tisztelettel elnézést kérek a pár perc 
késésért. Az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2015. május 4-ei ülését 
ezennel megnyitom.  

A mai nap folyamán mindössze két napirendi pontunk lenne. Az első napirendi 
pont a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra 
beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatása, amely a 
parlament informatikai hálózatában a T/4453. számon van, és a részletes vita 
lefolytatása lenne a mai házi feladatunk a házszabály 44. és 45. §-a alapján. A 
második napirendi pontban az egyebek kerülne megtárgyalásra.  

Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Simonka György képviselő úr jelezte 
távollétét, Varga Gábor képviselő úr helyettesíti. Dankó Béla képviselő úr is jelezte 
távollétét, őt Bartos Mónika képviselő asszony helyettesíti, illetve Manninger Jenő 
képviselő urat dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr helyettesíti. Ezáltal megállapítom a 
határozatképességet. Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés 
vagy hozzászólás merül-e fel. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. 
Kérem a bizottság tagjait, hogy akik a napirendet elfogadják, kézfeltartással jelezzék! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a bizottság a napirendet. 
Köszönöm szépen.  

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/4453. számú 
törvényjavaslat 

Tisztelettel köszöntöm Tasó László államtitkár urat és munkatársát, dr. Dér 
Ádám főosztályvezető urat, akik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakértőiként 
vesznek részt az első napirendi pont megtárgyalásában, amelynek során az előbb 
elmondott hosszú nevű jogszabály részletes vitájának forgatókönyv szerinti 
tárgyalását fogjuk megtenni. Soron következik tehát a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának 
gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/4453. számú 
törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása a 
törvényjavaslat egészére vonatkozóan.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a házszabály 44. §-a (1) 
bekezdésének a), b), c) és d) pontjában meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát 
a törvényjavaslatnak, azaz hogy megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer 
egészébe. Még egyszer ismételten köszöntöm a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
munkatársait. Kérem, hogy a házszabály 44. §-ának (1) bekezdésében foglalt 
körülmények vizsgálatát segítendő pár szóban foglalják össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait, a szabályozás megoldásait, és javaslataikat a bizottságnak. Az 
államtitkár úrnak adom meg a szót. 
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Tasó László kiegészítése 

TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Ülés! Tisztelt Jelenlévők. Csak röviden 
szeretnék szólni, hiszen akinek volt ideje és lehetősége, mint az elnök úrnak is, a vitát 
követhette, sőt aktívan részt vehetett a parlament előző heti ülésnapján. 

A javaslat lényege az, hogy egy korábbi szabályozás megváltoztatásával azt éri 
el, hogy azok a beruházások, amelyek fontosak a közlekedésfejlesztés szempontjából, 
olyanok, amelyekre már nagyon sokan és nagyon régóta várnak, azok hamarabb, 
gyorsabb és hatékonyabb munkával, az előkészítés rövidítésével valósuljanak meg. 
Ennek érdekében a 2006. évi LIII. törvényt módosítjuk, amely korábban a 
nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásokról szólt, illetve számos más 
rendelkezés van előterjesztve, amelynek segítségével az imént elhangzott tétel valóság 
lehet. Szeretnénk elérni, hogy az eljárási folyamatok párhuzamosan is folytathatók 
legyenek. Szeretnénk azt is elérni, természetszerűen a közérdeken alapuló szabályozás 
értelmében, hogy azok a beruházások, amelyekre szüksége van Magyarországnak, 
rövid időn belül indulhassanak. Ennek segítségével tudunk majd olyanokat 
megvalósítani többek között, mint a megyei jogú városok, a megyeszékhelyek 
bekötése a gyorsforgalmi hálózatba, az autópályák országhatárig történő kiépítése és 
más kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása.  

Több területen érinti a meglévő törvényeket és rendelkezéseket az 
előterjesztés, amelyekről 51 oldalnyi anyagban lehet tájékozódni. Ami mindenképpen 
fontos lenne, az az, hogy kérjem a tisztelt bizottság támogatását, hiszen a jelenlévő 
képviselőknek lesz lehetőségük arra, hogy egy ilyen ügy mellé felsorakozzanak. Azt 
gondoljuk, hogy ez az ügy olyan, amely mellé fel lehet sorakozni, hiszen egyértelműen 
a Magyarországon élő emberek és a magyarországi közlekedési feltételrendszer 
javítását fogja eredményezni. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
ki kíván hozzászólni a részletes vita e szakaszában. (Bartos Mónika jelentkezik.) 
Bartos Mónika képviselő asszony. 

 
BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én a többségi 

véleményt ismertetném. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
közlekedési infrastruktúra beruházások megvalósításának gyorsításával 
összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló T/4453. számú törvényjavaslat 
kapcsán a bizottság megállapította, hogy az megfelel az egyes házszabályi 
rendelkezésekről szóló 10/2014. országgyűlési határozat 44. § (1) bekezdésében 
foglalt alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek. 

A törvényjavaslat célja a közlekedési-infrastruktúraberuházások, a közúti és 
vasúti fejlesztések gyorsításához szükséges törvényi előírások megteremtése, 
amelyeknek alapvető szerepe van az ország versenyképességének fokozásában, a 
lakosság és a vállalkozások mindennapjainak segítésében. A javaslat lehetőséget ad 
arra, hogy a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű közlekedési-
infrastruktúraberuházásokat jelöljön ki, amelyekre a tervezéstől a kivitelezésig olyan 
rendelkezések vonatkoznak, amelyektől a megvalósítás gyorsítása várható. Kiemelt 
hangsúlyt fektet elsősorban a beruházás érintettjei érdekeinek összehangolását is 
magában foglaló, kivitelezést megelőző tervezési és engedélyezési folyamatokra, mivel 
ezek hossza összességében többszöröse a kivitelezés átlagos időigényének. A javaslat 
megnyitja a lehetőséget az előtt, hogy a következő évekre tervezett útfejlesztési 
elképzelések mielőbb megvalósulhassanak. Köszönöm szépen, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Megkérdezem, hogy további 

hozzászólás van-e. (Dr. Turi-Kovács Béla jelentkezik.) Turi-Kovács Béla alelnök úr. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Minden helyen elmondom a véleményem, még ha nem is feltétlenül a 
szövegszerű előterjesztéshez kapcsolódik, amit mondok. Azt természetesen mi is 
támogatjuk a kisgazda parlamenti csoport részéről, hogy gyorsítsuk ezeket a 
beruházásokat. De mélyen fájlaljuk és nem tudjuk elfogadni, hogy a gyorsítás 
kizárólag oly módon történjen, hogy csak a megyeközpontok figyelembevétele legyen 
az, amely meghatározza ezeket a gyorsításokat, illetve útépítéseket.  

A 4-es út ügye meggyőződésem szerint nem arról szól, hogy Szolnokig megy-e 
autópálya vagy autóút, hanem arról szól, hogy lesz-e kitörési lehetősége egy olyan 
térségnek, mint amilyen Mezőtúr, Törökszentmiklós, Túrkeve, Fegyvernek térsége, 
egy sor középméretű városnak. Egyébként politikailag is érthetetlen ez, mert ezek a 
városok döntik el, hogy vajon egy-egy térség merrefelé kíván orientálódni. Nem 
kerülhetnek tehát olyan helyzetbe, hogy ígéretek után sem látnak biztos jövőt a saját 
útjuk szempontjából. Ezért úgy gondoltuk, a miniszterelnök úrhoz fordulunk, hogy 
vizsgálják felül ennek a lehetőségét. Nem feltétlenül autópályát kell építeni, de olyan 
négysávos útra van szükség, amely képes az autópályákhoz csatlakozni, és amely ezt a 
térséget feltárhatja. Minden fórumon képviselni kívánom azt, hogy ez a térség, 
bármennyire is nincs nyilvántartva az elmaradottabb térségek között, valójában 
fejlődés tekintetében mélyen elmaradt az ország számos területétől. Kifejezetten 
agrárjellegű térség, amelynek a kitörési lehetősége döntően függ attól, hogy milyen 
útlehetőség van.  

Ezért azt gondolom, az első és legfontosabb lépés az lenne, hogy az eddigi 
nyilatkozatokat meghaladóan olyan világos, egyértelmű nyilatkozat hangozzék el a 
kormány részéről, hogy mikor milyen módon kívánják megvalósítani azt a 4-es utat, 
amely az ezt követő szakaszt beköti az autópálya irányába, ha Szolnokig lesz 
autópálya. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérdezem, hogy további kérdés, 

hozzászólás van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, Bencsik János alelnök 
úrnak adnám át az elnöklést, hogy szót kérhessek. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a jogszabály ajánlása kapcsán elmondott 
gondolatait. Ennek ellenére, ismerve, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős 
része igenis nagyon sokat vár az autópálya- és az autóút-fejlesztésektől, vállalva a 
politikai kockázatot és felelősséget, nem mondhatok mást, mint azon szakmai 
meggyőződésünket, hogy a gyorsítás és a nagyon komoly infrastruktúrafejlesztés sok 
tekintetben számos kockázatot és számos veszélyt is rejt szerte a magyar vidéken.  

Számomra, megmondom őszintén, mint azt az általános vitában is elmondtam, 
olyan, mintha húsz évet léptünk volna vissza azzal, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 
úr a különböző megyeszékhelyeken mindenkinek autópályákat ígérget. Valóban volt 
Magyarországnak egy ilyen időszaka, és megmondom őszintén, hogy 2003-’04-ben 
még fideszes politikusokkal együtt bíráltuk azt, hogy a vidék fejlődésének 
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indikátoraként átadott kilométereket mérjen a kormányzat. Az akkori kormányzat ez 
irányú tevékenységében, azt hiszem, voltak is gondjai, sőt jelentősen hozzájárult egy 
akkori kormányválsághoz, és ennek nem véletlen okai vannak. Arra akarok célozni, 
bár nem szeretnék politikai vitát csinálni ebből, hogy milyen visszaélések merültek fel 
a kétezres évek elejétől kezdve, sőt már a kilencvenes évektől kezdve a különböző 
autópálya-építéseknél, de arra mindenképpen szeretnék utalni, hogy gyakorlatilag 
számos problémát hozhat a jogszabály elfogadása. Nem vagyok teljes mértékben a 
jogszabály ellen, és azt gondolom, hogy egy részletesebb, hosszabb vitával, nagyobb 
megfontoltsággal lehetne tárgyalni arról, hogy milyen az a jogszabály, amely 
támogatható lenne. Így azonban a magam részéről azt gondolom, hogy ilyen ütemben 
és ilyen jogszabály-alkotási munka mellett megalapozott, felkészült munkát nem lehet 
sajnos végezni. Ezekből szokott az lenni, hogy utána a parlament folyamatosan a 
hibák orvoslásával tölti az idejét. 

Hadd mondjam el az államtitkár úrnak azt, amit már részben érintettem az 
általános vitában, csak hogy a bizottsági jegyzőkönyvben is meglegyen, hogy 
háromféle fő gondom van. Elsődleges szempont a fenntartható fejlődés 
megvalósítása, az erre vonatkozó probléma azonban, hogy az úthálózat-fejlesztés 
gyakorlatilag nagyon nagy esélyt jelent arra nézve, hogy Magyarországnak nemcsak a 
tranzitútvonal jellegét erősíti, és az országon átmenő forgalmat növeli ezzel, hanem az 
ilyen jellegű úthálózat-fejlesztés erősíti a vidékről történő erőforrás-mozgatás 
mértékét is. Konkrétan azt értem ez alatt, hogy gyakorlatilag a vidéken megtermelt 
javaknak, az ottani természeti erőforrásokból származó jövedelmeknek a mozgatását 
lehetővé teszi a fejlettebb közúthálózat, és éppúgy lehetőséget teremt nem helyi 
kézben lévő, nem helyi közösségek érdekeltségébe tartozó vállalkozások 
megtelepedésére. Célzok itt az olyan jellegű célcsoportokra, amelyeket a kormány is 
előszeretettel támad, véleményem szerint helyesen, a nem magyar tulajdonban lévő 
nagyvállalatok kereskedelmi tevékenységére, és egy halom más olyan árumozgatásra, 
amely a vidékre sajnos nem hoz, hanem leginkább elvisz erőforrásokat. Ezt 
nyilvánvalóan arra alapozom, hogy ha a helyben megtermelt munkabér, a helyben 
megtermelt javak felhasználása külföldi tulajdonban lévő vállalatoknál történik, 
akkor azoknak a jelentős része haszonként másutt fog jelentkezni.  

Mindemellett elmondtam azt is az általános vitában, hogy véleményem szerint 
egy nagyon-nagyon erőteljes társadalmi igazságtalanságot ér el az autópálya-
fejlesztés, hiszen nem lehet pókhálóként behálózni az egész országot autópályákkal, 
ebből adódóan viszont nagyon komoly lépéselőnye lesz annak a néhány településnek, 
amely ebből profitálni tud, mert megvan a megfelelő ipari háttere vagy politikai 
kapcsolata ahhoz, hogy ezzel tudjon élni. A magyar vidék összes többi részét viszont 
sokkal inkább elsorvaszthatja az ilyen jellegű fejlesztés. Erre egyébként az M3-as 
mellett már számos példát találunk. Míg az egyik település, mondjuk, egy nagy 
gumigyárat kap sok-sok munkahellyel, addig jó néhány település, gyakorlatilag 
kistelepülések szintén a 3-ashoz nagyon közel, mint Erdőtelek, Detk, Tenk, Kál és egy 
halom másik, ugyanolyan demográfiai problémákkal és elvándorlási problémákkal 
küzdenek, mint bárhol másutt az országban, ahol nincs autópálya.  

Ebből adódóan fenntarthatósági szempontból szerintem nem felel meg a 
fejlesztés az Alaptörvényben foglaltaknak, mert nem tudja megvalósítani a nemzet 
fenntartható fejlődését, és növeli az országban lévő társadalmi igazságtalanságot az, 
hogy hová kerül ilyen autópálya és hová nem. Annak idején, amikor megalakult a 
kisgazda csoport, a minisztériumban kérdeztem Turi-Kovács Béla urat, hogy vajon 
lehet-e más pártokból is belépni, azonban csak nevetett, és nem vette komolyan a 
kérdésemet. Ennek ellenére teljes mértékben egyetértek az álláspontjával, az ország 
legfőbb közút-fejlesztési lehetősége szerintem sokkal nagyobb mértékben a 
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gyorsforgalmasítás megvalósítása és a vidéki bekötő- és összekötőutak felújítása 
lenne. Az államtitkár úr is olyan térségből származik és olyan térségben nyert 
megtisztelően magas mandátumot a magyar parlamentbe, ahol ugyanazokkal a 
problémákkal küzdenek, amelyeket Turi-Kovács Béla alelnök úr, miniszter úr 
mondott azzal kapcsolatban, hogy hogyan megy tönkre a vidék, amely közvetlenül 
nem érintett a fejlesztésben. Sajnos ezt csak úgy lehet kezelni, ha a közúti 
infrastruktúrára felhasználható források túlnyomó többségét a meglévő úthálózat 
teljes átalakítására, felújítására fordítjuk, emellett megcsináljuk azt, hogy a nagy 
forgalmú utak, mint a Turi-Kovács Béla úr által is említett 4-es, vagy akár a sokat 
emlegetett M44-es, amely a Románia felé menő forgalom nagyon nagy terhét viseli, 
gyorsforgalmasítását mielőbb megvalósítják. Ezek szerintem az elsődleges 
prioritások, nem pedig a teljesen új nyomvonalakon, új problémákat kezelő 
autópálya-hálózatnak a megvalósítása. Ezért mondom, hogy egy hosszabb, 
párbeszéden alapuló előterjesztéssel véleményem szerint lehetne az ellenzéktől is 
támogatást szerezni, ha látnánk koncepcionálisan ennek a fejlesztésnek a hatásait, 
látnánk, hogy ez valóban szolgálja a magyar vidéket. 

A második szempont jelentik a környezetvédelmi szempontok. Azt gondoljuk, 
hogy környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból nyilvánvalóan nagyon sok 
aggályt vet fel a jogszabály. Egyszerűen az ökológiai rendszereknek, az életközösségek 
vizsgálatának, a környezeti hatástanulmányi feltételrendszerének a gyengítése 
jelentős mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy nem kellően megalapozott nyomvonal-
kiválasztás valósuljon meg, esetleg természetvédelmi szempontból értékes 
élőhelyeket veszítsünk. Ezt egyébként az M8-as kapcsán már tapasztaltuk is annak 
idején, amikor túzokos élőhelyet tett tönkre a nem megfelelően kiválasztott 
nyomvonal. De akár az M4-esnél nem régen, amikor a Natura 2000-es Közép-tiszai 
Tájvédelmi Körzethez tartozó híd helyszínének kiválasztása is bekövetkezett. Ebből 
adódóan nem tartom szerencsésnek, hogy az ezzel kapcsolatos hatástanulmányi 
lehetőségeket csökkentjük. Véleményem szerint igenis megalapozottabb és jobb 
döntések születhetnének, ha megfelelő háttérrel vizsgálnánk a nyomvonalak 
kiválasztását. 

Ugyanígy rendkívül aggályosnak tekintem azt, hogy a környezetvédelmi 
engedélyek tíz évre történő kiterjesztése megvalósulhat. Ebben az országban, de 
nemcsak itt, gyakorlatilag az egész uniós térségben, az egész európai régióban azt 
lehet mondani, a talajvédelmi, levegővédelmi, természetvédelmi, ökológiai, vízbázis-
védelmi szempontok akármelyikét vizsgáljuk, nincs olyan környezeti, természeti 
erőforrás, amely tíz évig változatlan körülmények között maradna, és egy tíz évvel 
ezelőtti engedély ugyanazokat a szempontokat vizsgálná. Ezek a jogszabályi 
szakaszok, amelyek ilyen módosításokat tesznek, teljes mértékben a 
környezetvédelmi szempontokkal ellentétesek szerintünk.  

Végül, de nem utolsósorban általában a gazdaságfejlesztési vonatkozásokra 
szeretnék utalni. Elnézést kérek Turi-Kovács Béla úrtól, hogy ennyit emlegetem, de az 
ő gondolatai között szerepelt az, hogy a Közép-tiszai és a Szolnok megyei térség nem 
kiemelt fejlesztési terület bizonyos szempontok alapján. Annyiban szeretném cáfolni, 
hogy de, az Európai Unió cáfolta, mert a legalacsonyabb jövedelmek az egész Európai 
Unióban többek között az Észak-magyarországi, Észak-alföldi régióban és a Dél-
Dunántúlon vannak, mindegyik a leghátrányosabb térségek között van. Tehát valóban 
el lehet mondani, hogy ha az egész Közép-Tisza mentének az országos jövedelmi 
elosztását nézzük, a bértáblázatokat, a KSH adatait, hogy hol milyenek az 
átlagjövedelmek, igenis alátámasztják azt, hogy ezeknek a térségeknek a kiemelt 
fejlesztése indokolt lenne. Ebből adódóan a legfontosabb közlekedésfejlesztési és 
gazdaságfejlesztési szempontként az merül fel bennem, hogy egyáltalán indokolt-e ez 
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a fajta fejlesztés, és nem kellene-e az önkormányzatok, a helyi közösségek véleményét 
nagyobb mértékben figyelembe venni akkor, amikor a kohéziós alapok és a 
strukturális alapok forrásfelhasználásáról döntünk. 

A magunk részéről, bár az LMP-frakció nincs nagy hatással a magyar 
parlament működésére sajnos, nem fogjuk támogatni ennek a jogszabálynak az 
elfogadását. Ezen ok miatt kérjük az előterjesztő megértését ez ügyben. Köszönöm 
szépen a szót. 

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további hozzászólás van-e. (Dr. 

Turi-Kovács Béla jelentkezik.) Dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Elnézést kérek, hogy 

még egyszer szólok, de személyes kérés lenne államtitkár úrhoz, aki kiváló ismerője a 
vidéknek, sőt azt kell mondanom, meggyőződésem szerint az egyik olyan képviselő, 
aki benne él a magyar vidék helyzetében. Tőle is támogatást szeretnénk kapni abban, 
hogy ezen a területen valamilyen megnyugtató nyilatkozat szülessen, mert 
kifejezetten káros és hátrányos az a fajta interpretációja ennek az ügynek, amiből se 
bű, se bá nem hallatszik, nem lehet tudni, hogy mi a valóságos döntés.  

Végül is úgy gondolom, egyértelművé kell tenni, hogy itt olyan megoldás kell, 
amely ennek a térségnek a feltárását biztonsággal garantálja. Szeretném felhívni a 
figyelmet arra is, és talán érvként elmondani még gyorsan, hogy a magyar vasútépítés 
annak idején igen sokak által kritizált módon olyan kistelepülések irányába is elért, 
időnként keskeny vágánnyal, máshol pedig talán kisebb forgalmú vasúttal is, amely 
száz évig szolgálta egy-egy térség fejlődését. Ezért nem szabad szűklátókörűen 
kizárólag egy-egy nagyobb városra koncentrálni, hanem egyértelműen meg kell 
találni azokat a kisebb központokat is, amelyeket be kell kötni a forgalomba, mert ha 
ez nem történik meg, egy-egy térség teljesen elsorvad. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Minden bizonnyal az én komoly 

szakmai hibám az, hogy egy szót sem ejtettem a tömegközlekedés és a vasúthálózat 
fejlesztéséről a valószínűleg kisebbségben maradó véleményemmel. Teljes mértékben 
osztom az alelnök úr aggályait. A magam részéről egyébként a bizottság elnökeként 
nagy érdeklődéssel várom Seszták Miklós miniszter úr meghallgatását. Elhalasztottuk 
őszre, hogy ne terheljük a miniszter urat a mostani feladatai mellett. Az biztos, hogy 
egy évvel ezelőtt, amikor miniszterjelöltként hallgattuk meg, elmondta, hogy ő maga 
is olyan térségben lakik az országban, olyan kistelepülésen, ahol ismeri jól ezeket a 
problémákat. Akkor ígéretet tett arra, hogy elsődleges prioritásként a közúthálózat-
fejlesztésekben a kistelepülések összekötő-, bekötőútjai fognak szerepelni. Tehát 
érdeklődéssel fogom várni a meghallgatást, hogy ebben milyen eredményeket tudunk 
elérni. 

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy bárki részéről bármi más hozzászólás, 
javaslat van-e. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az államtitkár úrnak adom 
meg a szót, hogy tudjon reagálni az elhangzottakra. 

Tasó László reflexiói 

TASÓ LÁSZLÓ államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelettel 
köszönöm a szót, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Azért is 
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fontosak, mert néhány dologra tudok is válaszolni azonnal és remélhetőleg 
megnyugtató módon. 

Azzal kezdeném, hogy köszönöm a többségi véleménnyel kapcsolatban Bartos 
Mónika gondolatait, és folytatnám azzal, kedves elnök úr, hogy valóban így van, 
rendkívül fontos, hogy az a térség, amelyről többször is volt említés, az M4-es vonala 
és az ott lévő települések, az ott élő közösségek élete biztonságos módon legyen 
kezelve. Egyértelmű, világos választ várnak, ez teljesen jogos, és azt mondom erre, 
hogy azért is fontos erről beszélni, mert lehet, hogy nem megy át mindig a média vagy 
a sajtó vagy a közvélemény ingerküszöbén az a sok fontos üzenet, amelyeket ezzel 
kapcsolatban próbálunk átadni. Többek között azt is világossá kell tenni, hogy 
változott a lehetősége Magyarországnak ebben a pénzügyi ciklusban, mások 2014-től 
2020-ig, mint 2007-től ’13-ig voltak. Jobban meghatározzák a közlekedésfejlesztés 
irányait azért is, mert az Unió, egyszerűen fogalmazva, a forrásait célzottan adja. Míg 
a vasútfejlesztésre, az elővárosi közlekedés fejlesztésére 1300 milliárd forintot is 
tudunk fordítani, addig a közútfejlesztésre mindössze 400 milliárd forint környékén.  

Ezek azért ilyen durva számok, mert sok dologtól függ a pontos összeg. 
Érzékelhető, hogy mekkora a különbség. Míg korábban nem volt ilyen korlátja 
Magyarországnak, amíg 2007-től ’13-ig szabadon használhatta a 
közlekedésfejlesztésre fordítandó forrásait, szabadon dönthette el, hogy mire fordítja 
azt, és merre irányítja, addig most meg van határozva. Ezért is fontos tudni, hogy 
többek között a 4-es vonala mellett lévő 100-as vasútvonal fejlesztése is benne van 
ebben a mostani ciklusban. Azt is tudjuk, hogy a Szajoltól Püspökladányig történő 
fejlesztés rövidesen befejeződik, majd Püspökladánytól Debrecenig lesz 
továbbfolytatva a vasút felújítása. Itt is egy 160 kilométeres sebességre képes pálya 
fog megépülni, és a járműállomány fejlesztése is folyamatban van, többek között most 
használt járműveket vásároltunk, újítottunk fel, azokból, gondolom, abba a térségbe 
is jut. Tehát amikor a 4-es vonalát vizsgáljuk, mindenképpen figyelni kell arra, hogy 
az Unió milyen körülmények között ad támogatást. 

Az Unió azért is kifogásolta az M4-es autópálya építését, mert azt mondta, 
hogy párhuzamosan fut két beruházás, amelyek egymást kiölik. Tehát nem tudjuk 
alátámasztani, hogy szükség van egyszerre a 100-as vonal fejlesztésére, illetve az M4-
es teljes kiépítésére. Mi azt mondjuk, hogy szükség van rá, és bármilyen módon alakul 
a következő időszakban az a helyzet, ami most éppen napirendre került, attól 
függetlenül világos szándék, hogy teljesen kiépítsük az M4-est a berettyóújfalui 
csomópontig, odáig már tudjuk. Onnantól kezdődően fog továbbépülni Nagykereki 
irányába az M4-es, és a berettyóújfalui csomópontba érkezik meg az M35-ös 
autópálya, amely biztosítja Nagyváradtól egészen Budapestig a gyorsforgalmi 
kapcsolatot. Tehát e tekintetben nyilvánvalóan jogosan jöhetnek a hozzászólások 
abból a térségből, esetleg éppen Törökszentmiklós környékéről vagy bárhonnan 
máshonnan, halljuk és értjük is, amit mondanak, nem is tettünk le arról, és nincs is 
arról szó, hogy bármikor is háttérbe kerülne a 4-es teljes szakaszának kiépítése. Most 
csak abban tudunk gondolkodni, amire az erőforrásaink lehetőséget adnak 
számunkra. 

Többször is hallották, hogy Seszták miniszter úr megkapta utasításban a 
kormányfőtől, hogy május végéig dolgozza ki a Szolnok bekötésével kapcsolatos 
minden lehetőséget bemutató előterjesztését. Most kell tehát megvizsgálnunk, hogy 
Szolnokot konkrétan hogy tudjuk bekötni, ami nemcsak Szolnok bekötését jelenti 
egyúttal, hanem a térségben lévő településeknek is lehetővé teszi, hogy más 
körülmények között közlekedjenek. Valószínűnek tartom, hogy az a megoldás fog 
előtérbe kerülni, amely a 4-est hozza helyzetbe. Tehát Üllőtől még az Abonyig hiányzó 
szakasz megépítésében is gondolkodik a kormány. Tehát lesz olyan előterjesztés, 
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amely azt is szorgalmazni fogja, hogy nemcsak a most már bejelentett szakaszokat 
építsük meg, amely Albertirsától Abonyig tart, és ez is fontos, hogy egy kiemelt 
beruházási körben lévő programként minél hamarabb megvalósuljon, hanem még a 
hiányzó szakaszban is gondolkodik a kormány, ami Üllőtől még hiányozna 
Albertirsáig. A másik alternatívát tudják: a 405-ös összekötése az újhartyáni 
csomóponttal. Az a másik szerintem egy picivel hátrébb van, igaz, lényegesen 
nagyobb költségvetési forrást igényel, mert, mint tudjuk, költségvetési forrásból kell 
megvalósítani ezt a beruházást is. Tehát teljesen jogos, hogy az a térség, az ott lévő 
települések és az ott élő emberek megkapják azt a lehetőséget, amit egyébként kell 
adni Magyarországon minden egyes vidéki térségnek és településnek. Szerintem soha 
nem volt olyanról szó, hogy ez bármikor is háttérbe kerülne, csak az erőforrások 
szűkössége tart bennünket vissza attól, hogy egyszerre mindenbe belekezdjünk. 

Szó volt arról, hogy gyorsforgalmi utak, autópályák épülnek, és miért nem az 
alacsonyabb rendű utak. Az is világosan hallatszik az elmúlt időszakban, biztosan 
többen is hallották és tapasztalhatták, hogy a múlt évben is befejeztünk egy 33 és fél 
milliárdos csomagot, amely az egy-, két- és háromszámjegyű utak felújításáról szólt. 
Most indul egy 50 milliárd forintos program, amely mindenképpen megvalósul még 
ebben az évben, és 18 milliárdot szeretnénk megvalósítani még ebben az évben a 
négy, öt vagy annál magasabb számjegyű utak felújítására is. De bennünket 
mégiscsak köt az, visszatérve az első gondolatra, hogy az uniós forrásból mennyit 
költhetünk közútfejlesztésre. Az a 400 milliárd forint hamar elmegy, ha csak azt 
akarjuk, ami szerintem nem lehet kérdés Magyarországon, hogy az autópályáink a 
határokig kiérjenek, vagy például, hogy továbbfolytassuk az M6-os utat, tehát a Bóly-
Ivándárda közötti szakasz megépüljön, vagy éppen, mint ahogy mondtam az imént, az 
M35-ös Berettyóújfalun keresztül Nagykerekin át kimenjen a nagyváradi 
csomópontig. Vagy például Kassa irányába az M30-ast továbbfolytassuk. Vagy 
kiépítsük Ukrajna irányába az M34-est, vagy Beregdarócig az M3-ast 
továbbfolytassuk. Vagy éppen az M2-es továbbépítése megtörténjen Vác irányába, 
azután majd tovább Hont, Parassapuszta felé. Vagy az M8-as igénye, amely 
egyértelműen rendkívül fontos szakasz Körmend és Szentgotthárd között, 22 
kilométer, amely rendkívül fontos a teherforgalom szempontjából. De ezen túl 
nagyon sok utat építünk, alakítunk, újítunk fel, vagy a kapacitását növeljük, amelyek 
nem gyorsforgalmi utak egyébként. Mint például a 102-es út, nem gyorsforgalmi út, 
de rendkívül fontos az autópálya bekötése abba a gazdasági térségbe. Vagy a 23-as, 
25-ös Ózd-Bátonyterenye közötti szakaszának felújítása, sőt a 26-os bekapcsolása 
Miskolcról. Ezek mind olyan utak, amelyek nemcsak megyeszékhelyeket, hanem 
nagyobb településeket, nagyobb városokat - és kisebbeket is persze értelemszerűen - 
érintenek.  

Tehát térségeket próbálunk fejleszteni, nem csak utakat építünk. Ez az 
egyértelmű célunk. Tehát a cél, ami fontos, és mindenki előtt az lebegjen legelőször, 
hogy azt szeretnénk megvalósítani, hogy rövidebb legyen az előkészítés szakasza. 
Tehát 2006-tól kezdődően van ez a kiemelt kategória. 2007-ben fogadták el az uniós 
eljárási rendet, amely gyakorlatilag még a mai napig is él. Ez azt jelenti, hogy 
meghatározza, bizonyos eljárások mikor és hogy indulhatnak el egymást követően. 
Most átlagosan hat és félévre is elhúzzák az előkészítés időtartamát. Megvizsgáltattam 
és megnéztük 2007-től kezdődően a beruházásainkat: hat és féléves előkészítési átlag 
jön ki. Ez rendkívül hosszú, és ezen szeretne alapvetően változtatni ez a 
törvényjavaslat. Nem alapvető célokat változtat meg, és nem is a stratégiát borítja fel, 
nem az Alaptörvényt bántja, hanem azt teszi lehetővé, hogy pontosan az 
Alaptörvényben foglaltak szerint mindenki kellő biztonsággal tudjon közlekedni 
Magyarországon. Kellő lehetősége legyen, ne legyen senki sem abban a helyzetben, 
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hogy hátrányosan érezze magát saját hazájában, vagy azt gondolja, hogy másodrendű 
állampolgár. Mi pont ezeket szeretnénk megszüntetni. Azok a fejlesztések, amelyeket 
már ismernek, amelyek az integrált közlekedésfejlesztési operatív program indikatív 
listáján szerepelnek, vagy éppen a nemzeti költségvetésben megvalósuló sorban 
vannak benne, ezek mind olyan mértékű beruházások és olyan jelentőséggel bírnak, 
amelyek egy gazdasági térséget hoznak helyzetbe. Tehát nem egy város bekötéséről 
van szó, még ha ez is hangosabban hallatszó érv. De nem erről van szó. Például 
Egerben nem Eger bekötése a legfontosabb, hanem Eger és térségének a helyzetbe 
hozása, hogy igenis érjen el hozzá a működő tőke még nagyobb arányban, vagy olyan 
helyeken, ahol például nem volt erre lehetőség, vagy éppen azért nem mentek, mert 
nem volt megfelelő gyorsforgalmi kapcsolat, ott is lehetőség nyíljék, és odamenjenek 
a befektetők.  

Tehát azt gondolom, a mi álláspontunk és elképzelésünk mindenkinek 
csendben-halkan, de az elképzeléseivel összecseng, csak más úton próbáljuk ezeket 
megközelíteni. Pontosan tudjuk, hogy rendkívül nagy szükség van az alsóbb rendű 
utak felújítására. Mint mondtam, ez a két program fog indulni és fejeződik be 
Magyarországon. De a másik az, hogy mi történne akkor, ha az utak jó minősége 
voltából adódóan például ezek a gyűjtőutak lennének rossz minőségűek, vagy nem 
lenne megfelelő áteresztőképességük.  

A vasútfejlesztéssel kapcsolatban meg főként azt mondhatom, hogy nincs olyan 
kitétel, és nem is lehet kiolvasni az előterjesztéseinkből, amely arról szólna, hogy csak 
a nagyvárosok vasúti összeköttetését erősítjük meg. Hiszen számos esetben 
kistelepüléseket elérő, szűkkeresztmetszet-kiváltások lesznek a vasúti 
programjainkban például. Vagy olyan intermodális csomópontok lesznek a 
megyeszékhelyeken ugyan, amelyek pont arra szolgálnak, hogy a beérkezők, igen, a 
munkába járók közlekedni tudjanak. Mert sajnos el kell hogy mozduljanak az 
emberek a saját településükről, el kell menni munkahely irányába, de azt szeretnénk 
elérni, hogy ne külföldre, Magyarországon kívülre menjenek, hanem Magyarországon 
maradjanak. Azzal nincs probléma, ha alkalmanként a megyeszékhelyre kell bemenni 
jó munkalehetőségekért, mert a kisebb településeken nincs munkalehetőség. Az a 
fontos, hogy ha menni kell, akkor úgy menjen az ember, valóban minden közlekedő, 
hogy biztonságosan, komfortos körülmények között utazik, és a lehető leggyorsabban, 
a legkényelmesebben tudjon átszállni, vagy éppen közlekedési módot váltani. Ebből 
adódóan ezek a beruházások is meg lesznek gyorsítva. Tehát intermodális 
csomópontok is fel lesznek pörgetve. A főpályaudvar-átalakítások is meg lesznek 
újítva. Ezek is gyors ütemben történnek meg, nem úgy, mint a korábbiakban.  

Megértem az aggályokat, van is benne valami, amit az embernek még egyszer 
át kell gondolni, el kell rajta gondolkodni, de valóságosan. Nem gondolhatja senki 
sem komolyan, hogy a környezetvédelmi előírásokat vagy éppen az uniós irányelveket 
szeretnénk megsérteni, vagy akarjuk megsérteni azzal, hogy például hosszabb lesz az 
engedély időtartama. Ez egyértelmű, öt évről tízre csak akkor lehet valamit 
meghosszabbítani, ha abban az időszakban is fennáll az a feltétel, amely lehetővé teszi 
az engedély hatályban maradását. Ilyen tekintetben kell ezen gondolkodni, és nem 
máson. 

A másik pedig, hogy az összes élőhely, amely Magyarországon védett, a mi 
számunkra rendkívül fontos és a jövő szempontjából egyértelműen kincsünk, 
nyilvánvalóan külön van kezelve, és óvatosan nyúlunk hozzá. Az is jellemzi, hogy a 
legelső pillanatban valamennyi érintettnek és valamennyi közreműködőnek össze kell 
ülni és egyeztetni kell arról, hogy a nyomvonal lehetséges tervei hogyan alakulnak. 
Már az első körben mindenekelőtt minden szereplőnek le kell ülnie az asztalhoz, és 
meg kell vizsgálni a lehetséges egy vagy két nyomvonalat. Ekkor már minden olyan 
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aggály felszínre kerülhet és minden olyan probléma terítéken lehet, amelynek 
értelmében óvatosan kell hozzányúlni, és a tervekhez képest kell korrigálni. Csak azt 
szeretnénk, hogy az eljárások ne egymás után következzenek be, például ne nagyjából 
másféléves időtartam után, mert ennyi a környezetvédelmi hatásvizsgálat, egy év 
környékén van közbeszerzéssel és magával a vizsgálattal együtt, utána indulhat el még 
az engedélyezési eljárás, és majd csak annak a végén az építési engedélyezési eljárás. 
Tehát nem lehet, hogy két és fél év múlva kezdődjön el csak egy építési engedélyezési 
eljárás. Ez lehetetlen! Nem engedheti meg magának Magyarország - és senki sem 
egyébként -, hogy ilyen hosszan elhúzzák az előkészítés folyamatát.  

Szeretnénk elérni, hogy ezt összetoljuk és párhuzamosan induljanak. Például 
ha a környezetvédelmi engedélyezés eljárási része elindult, akkor a negyedik hónap 
környékén elindulhasson az építési engedélyezési eljárás is. Ezt szeretnénk, nem azt, 
hogy csorbítsuk, csak azt, hogy egyszerre induljanak el, és egymással párhuzamosan 
fussanak. Vagy például látható volt az elmúlt években, és a tapasztalatok is ezt 
igazolják vissza, hogy a kisajátítási eljárással kapcsolatban csupán az merül fel 
problémaként, hogy nem annyit gondolt a tulajdonos, mint a kisajátító az ingatlan 
értékéről. Szinte 99,99 százalékban ilyen problémák voltak. Azt szeretnénk tehát 
elérni, hogy ne történjen meg, hogy amiatt húzzák az időt 2-3 éven keresztül, mert 
nem egyeznek meg. Legyen az, hogy egy közbeeső döntéshozatallal a bíróság 
jogalapot teremt, kimondja, hogy ez valóban közérdeken alapuló és fontos beruházás, 
és ha ez a döntés megvan, utána a területre lépés megtörténhessen, és a bíróság majd 
döntse el a végén szakértő bevonásával, akit legelőször is kiküldünk a területre első 
lépésként, hogy mennyi az ára. De az ne akadályozza meg 2-3 évig a területre lépést.  

Mint ahogy a régészet sem akadályozhatja meg, ha olyan indokok merülnek fel, 
amelyek alapján az a körülmény alakul ki, hogy mérlegelendő a leletek értéke, a 
valódi elhelyezési kényszere. Itt van az a lehetőség, amikor maga a miniszter 
biztosíthatja az újrafeltárás lehetőségét. Szeretnénk, ha az előzetes feltárás után 
világossá válna, hogy a beruházás időszakában, amikor el kell végezni a régészeti 
feltárásokat, elkészülhet munka. Addig kell elkészülnie, és nem tovább, nem húzhatja 
el semmiképpen sem. De ha bármikor úgy tűnik, hogy a leletek veszélyben vannak, a 
miniszternek azonnal van lehetősége arra, hogy újabb feltárást jelentsen be és 
indítson el, amelynek szintén meghatározzák az időtartamát. Láttam élőben nagyon 
sok beruházást, hála a jóistennek, sok helyen. Az nem lehet, hogy hónapokat áll egy 
rakodógép, egy forgókotró, amely néha kiemel egy maroknyi földet, azon egy hétig 
bogarásznak, a végén meg kiderül, hogy egyébként nem volt olyan mértékű a lelet, 
olyan jelentőségű, hogy azzal foglalkozni kell. Megkérdezem, hol vannak azok a 
töméntelen mennyiségű leleteink, amelyeket Magyarországon, a Zemplénben 
feltártak. Vajon merre vannak, hol vannak rendszerezve, mert nem tudjuk, és azt 
véljük, hogy nagy százalékban ezek a leletek utána nincsenek jól kezelve. Azt is meg 
kell vizsgálnunk, hogy ezek a leleteink pontosan milyen sorsra jutnak. Az az érzésünk, 
hogy sok esetben mesterségesen is húzzák az időt. Vagy például tudok olyan esetről, 
amikor a vesztes cég, amely nem nyerte el a beruházás lehetőségét, vitetett oda 
régészeti anyagot, hogy késleltesse a beruházás megvalósulását.  

Az a baj, hogy ilyen előfordul ebben a világban, még Magyarországon is. 
Legyen egy időben korlátozott és behatárolható lehetőség tehát arra, hogy minden 
egyes eljárás megvalósuljon. Nem az eljárásokat és annak erősségét, hatályosságát 
vagy éppen a jelentőségét csökkentjük, hanem egyszerűen csak szeretnénk időben 
nyerni. Mert annak az embernek, akinek elveszett hozzátartozója, barátja, ismerőse 
azokon az utakon, amelyeket például fel akarunk újítani, nincs magyarázat. Annak, 
aki félti a szeretteit, mert minden nap útra kell kelnie és vissza kell neki érkeznie, és 
aggályai vannak, nem lehet várni még éveket, nem lehet hat és fél évig előkészíteni a 
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beruházásainkat. Most azt kell megértenünk, hogy mit szeretnénk elérni. A cél az, 
hogy amikre kimondtuk, hogy valamilyen forrásból, uniós forrásból vagy hazai 
költségvetésből meg fognak valósulni, mert rendkívül fontosak a gazdaság számára, a 
gazdasági stabilitásunkat mindenképpen segítik, a térségben élő emberek 
életkörülményeit javítják, azt minél gyorsabban tudjuk megvalósítani. Ez a lényege az 
egésznek, ezt szeretnénk elérni.  

Elképzelhető, hogy a cél elérése során vannak olyan dolgok, amelyeket most 
még nem látunk pontosan és jól, de mindig van lehetőség a korrekcióra. Bizonyítja az 
élet, ha valahol engedni kell időben, vagy éppen lehet, hogy máshol kell szorítani. 
Csak el kell indulni, mert a mai felállásban nem hiszem, hogy örülnének annak, ha 
például a 67-es úton dideregve várnának tovább azok, mint ahogy van a Republic 
zenéjében, akik például azért kényszerültek parkolásra, mert tönkrement az autójuk a 
rossz utakon. Az a helyzet, hogy a 67-es út is, a 251-es, vagy bármelyik más, az M44-es 
Békéscsabáig mind olyan, térséget feltáró és erősítő beruházások, amelyekre már nem 
lehet várni, meg kell csinálni. Nem azért vállal közel ezer milliárd forint környékén a 
magyar költségvetés, vagyis mi, magyar emberek terheket, hogy ezek ne gyorsan 
valósuljanak meg; rosszat tennénk, ha a hatását az emberek csak később éreznék. 
Magyarországon a gazdaságnak és az itt élő emberek közösségének rendkívül fontos, 
hogy ezek a beruházások gyorsan megvalósuljanak. Ezt szeretnénk elérni, és ebben 
kérnénk a támogatást.  

A most hallott aggály mindegyikére nem válaszoltam, így még fontos 
hozzátenni valamit. Négy éven keresztül készült és ötezer oldalnyi a nemzeti 
közlekedésszervezési stratégiáról szóló anyagunk, amelyet az előző évben fogadott el a 
kormány. Ez mindenki számára elérhető volt. Ezernyolcszáz hozzászólás érkezett, 
egyébként is sokan tárgyalták, szakemberek, civil szervezetek, és természetszerűen az 
érintettek, Magyarország lakossága, akit érdekelt a téma. Az anyag egyértelműen 
világossá teszi számunkra, hogy milyen lépésekkel lehet közelebb kerülni ahhoz, amit 
szeretnénk, vagyis a tranzit jellegünket kell kisarkítani, valóban annak a lehetőségeit 
megnyerni, és természetesen Magyarországon a szükséges utakat pedig kiépíteni. E 
nélkül nincs lehetőség arra, hogy nyugodtan tervezzük a következő időszakot.  

Nem hiszem, hogy a közlekedési beruházások nélkül lehet bármilyen más 
gazdaságfejlesztési programot tervezni. Ha ezek nincsenek meg, és nem jelentenek 
számunkra biztos kapcsolatot, akkor minden másnak nagyon nagy a bizonytalansága. 
Van véleményeltérés, az LMP szerint például ne építsünk gyorsforgalmi utakat, 
hanem a régieket újítsuk fel; ez igaz, de véleményem szerint mind a kettő kell. Mind a 
kettő kell, mert szerintem az, aki most e program keretében lehetőséget kap, örülni 
fog, mert például az M85-ös Sopronig történő kiépítése, vagy, mint ahogy mondtam 
is, a hegyeshalmi akadálymentesítés, vagy az M60-as, amely nem megyeszékhelyet 
fog bekötni, hanem Barcs irányába fog majd segítséget adni az ott közlekedőknek, 
vagy bármelyik beruházás, ezek mind olyan beruházások, amelyeknek örülni fognak 
nemcsak az ott élők, hanem az arra járók is. Magyarországnak szüksége van jó 
közlekedési feltételrendszerre, és ez a beruházás segíteni fogja, mint ahogy mondtam, 
az elővárosi kapcsolatok kiépítését is, Budapesten is rengeteg beruházást láthattak, és 
figyelhetik azok megvalósulását. Van benne reptérfejlesztéssel kapcsolatos beruházás 
is. Tehát olyan komplett anyagról van szó, amelyet, ha valaki átgondol, láthatja, hogy 
tervszerűen próbáltuk kialakítani a fejlesztési programot. 

Azért is tisztelettel kérem a támogatásukat, mert a célt kell mindig figyelembe 
venni, azt kell megvizsgálni, hogy mit szeretnénk elérni. Ha az eszközökön még van is 
vita, és legyen is egyébként vita mindig, azokon még lehet javítani, lehet jobbá tenni a 
célhoz vezető utat. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úr mindenre kiterjedő, részletes 
válaszát. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e bárkinek erre bármi reakciója. 

Jelzem, hogy 10 óra 48 van, és 11 órakor a plenáris ülés kezdődik, amikor fel 
kell függesztenem az ülést akár befejeztük, akár nem, mert nem kértünk engedélyt az 
elnök úrtól. Mégis, nagyon röviden reagálnék, ha Bencsik János alelnök úrnak 
átadhatom az ülés vezetését. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: A reagálás lehetőségét biztosítom, de takarékosan bánjunk az idővel, 

és ne fenyegetőzzünk az ülés felfüggesztését illetően. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, alelnök 

úr. Nagyon röviden szeretném csak két-három dologban megerősíteni azt, amit az 
államtitkár úr elmondott, ugyanakkor elmondani a logikai bukfencet ezekben. 

Teljes mértékben igaza van abban, hogy Magyarország természetierőforrás-
tartalékának teljes feltérképezését meg kellett volna tenni még 2004-et megelőzően, 
tehát az uniós csatlakozás előtt, mielőtt a Natura 2000-es területeit kijelölték. Az ezt 
követő években ugyanis uniós források milliárdjai mentek el, pontosan tudjuk, hogy 
ha ez hazánkban megvalósult volna, valóban nem lenne szükség ezekre az időkre, és 
ezért az előző kormányok és a magyar természetvédelmi szakma is felelős. Csak azért 
mondom, hogy ne kormányokat hibáztassak. Ezeknek a pénzeknek egy jelentős részét 
lenyúlta, és nem valósította meg ezeket. Az önök kormányának megtisztelően magas 
támogatása pont azért van, mert látszódott, hogy mi ment nyolc évig az országban. 
Ezeknek a pótlását kellett volna megtenni, és ezeknek az elmaradt feladatoknak az 
elvégzését, amit sajnos nem csináltak meg az előző kormányok. Ez az egyik 
problémám. 

A másik pedig az, hogy Boldog képviselő úr, aki a Fidesz részéről képviselte a 
jogszabály támogatását az általános vitában, és most ön is felhozta, hogy gyakorlatilag 
élethelyzeteket akarnak megmenteni, és azt szeretnék, hogy emberek ne kerüljenek 
életveszélybe a megnövekedett forgalom miatt. Csak arra szeretném felhívni a 
figyelmét, hogy én megértem azt, hogy az infrastruktúrákért felelős tárca 
képviselőjeként önnek az a célja, hogy a legjobban és a leghatékonyabban szolgálja ezt 
a célt, viszont az nem az önök tárcájának feladata, hogy egy rossz strukturális 
országberendezkedést kezeljen. Azért van szükség a mobilitásra, mert nem tudnak 
helyben, a falvakba munkahelyeket vinni. Azért van szükség a mobilitásra, mert 
jóformán megyénként egy kórház marad. Azért van szükség a mobilitásra, mert 
összeomlott az egészségügy, az oktatás, a társadalom. Ezeket kell kezelni, nem pedig 
az összeomlott berendezkedésre kell közlekedésfejlesztési megoldást adni. Az, hogy 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében az érintett térségben egy fül-orr-gégész van 
félmegyényi területre, az, hogy bizonyos politikai erők, mondjuk, megélhetési 
szülésről beszélnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, miközben 17 településre esik 
egy háziorvos és 44-re egy nőgyógyász heti egyszeri egyórás rendeléssel, ez a rossz 
társadalmi berendezkedés eredményei. Ezeket nem lehet önmagukban közúthálózat-
fejlesztéssel megoldani, és pont a határokig történő autópálya-fejlesztés növeli a 
kockázatát annak, amint már mondtam, hogy a tranzit jelleg erősödik.  

Tehát jó néhány válaszának megértettem a logikáját, csak az alapvető okokat 
vonom kétségbe; először az okokat, amelyek miatt a mobilitásra szükség van, kellene 
csökkenteni, mert nem az a cél, hogy biztonságosabban utazzanak az emberek, hanem 
az, hogy a megélhetésük helyben biztosított legyen, és kevesebb igényünk legyen az 
utazásra. Köszönöm szépen, alelnök úr. 
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ELNÖK: Az elnöklési feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy bárki bármit még kíván-e 
szólni. (Senki sem jelentkezik.) Államtitkár úr, kíván-e reagálni esetleg? (Tasó László: 
Nem, köszönöm.) Köszönöm szépen. 

Ebben az esetben a részletes vita ezen szakaszát lezárom, és ezzel áttérünk a 
második szakaszra. Képviselői módosító javaslatokat a bizottságunkhoz nem 
nyújtottak be. Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy bárki most kíván-e módosító 
indítvánnyal élni. (Senki sem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, így a 
részletes vita utolsó szakaszát nyitom meg.  

A részletes vita lezárásáról kell elsőként is dönteni. Kérdezem a bizottság 
tagjait, hogy támogatják-e a részletes vita lezárását. Kérem, hogy aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatjuk. 

Másodsorban kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a 
részletes vitát lezáró jelentést. Kérem, hogy aki a jelentés elfogadását támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Hét igen szavazat. Kérem, hogy aki tartózkodik, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Két tartózkodás. Ellene? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt ellenszavazat. Köszönöm szépen. 

Kérdezem a bizottságot, hogy a házszabály 117. §-ának (1) bekezdése alapján 
kíván-e előadót kijelölni a többségi vélemény képviseletére. (Bartos Mónika 
jelentkezik.) Bartos Mónika képviselő asszony fogja a többségi álláspontot képviselni, 
de erről szavazni kell. Mindig furcsa, hogy a kisebbségi előadóról nem kell szavazni, a 
többségiről meg igen. Kérem, hogy aki támogatja Bartos Mónika képviselő asszony 
megbízását, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag 
támogatjuk. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy amennyiben jelen tudok lenni a záróvitán, a 
kisebbségben maradt véleményemet képviselni kívánom. A házszabály 117. § (2) 
bekezdése biztosít lehetőséget a kisebbségi vélemény előterjesztésére.  

Megkérdezem, hogy bármi más ezzel kapcsolatban merül-e fel. (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nem. Így tisztelettel megköszönöm előterjesztő 
részvételét, a ránk szánt időt, és a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Második napirendi pontban az egyebek megtárgyalására van szükség. 
Tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a következő ülésünk várhatóan 2015. május 13-
án, szerdán délelőtt lesz tematikus szakmai ülés formájában, amikor Magyarország 
energetikai jövőképéről esik szó, és megnyílik a lehetőség arra, hogy a korábban 
elmaradt kormányzati oldal is képviseltesse magát. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumból Aradszki államtitkár urat, illetve Aszódi Attila kormánybiztos urat 
hívtuk meg, így lehet egy szakmai beszélgetés a formális ülés mellett.  

Ezen kívül tájékoztatni szeretném a bizottságot, amit, gondolom, legtöbben 
tudnak, hogy 2015. január 1-je óta egy mulasztásos jogszabálysértésben van a 
kormány, nincs sem természetvédelmi alapterve, sem pedig környezetvédelmi 
programja. Most április 30-án, négyhónapos csúszással az FM benyújtotta ezeket. 
Ebből a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020. évi időszakra szóló nemzeti 
stratégiájának határozati javaslata a parlament informatikai rendszerében H/4581. 
számon elérhető, valamint ugyanezen időszakra nemzeti környezetvédelmi 
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programról szóló határozati javaslat is elérhető H/4582. számon. Ezeknek a stratégiai 
terveknek minden bizonnyal mi leszünk a kijelölt bizottsága, amint megkapjuk az 
ezzel kapcsolatos felkérést az elnök úrtól, az előkészítő vitáját majd le kell 
folytatnunk. Megkérdezem, hogy egyebek kapcsán merül-e fel más. (Kepli Lajos 
jelentkezik.) Kepli Lajos képviselő úr. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Jelezni szeretném a jegyzőkönyv kedvéért, hogy a jövő 

heti energiapolitikai jövőképpel kapcsolatos vitán sem én, sem Manninger képviselő 
úr tudomásom szerint nem tudunk részt venni, mert az Euro-mediterrán Parlamenti 
Közgyűlés éves plenáris ülése lesz, és ketten delegáltjai vagyunk ennek a 
szervezetnek. Úgyhogy nem tartózkodunk Magyarországon. Nagyon sajnálom, mert 
szívesen részt vettem volna ezen az ülésen, engem is érdekel a kormány energetikai 
jövőképe. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a bejelentést. Sajnos ismerjük a képviselők 

munkáját, mindannyiunkkal előfordulhat, hogy egyéb feladataink miatt nem tudunk 
részt venni. Ezt nem érdektelenségnek tekintjük, hanem egyéb elfoglaltságnak.  

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem, hogy más bejelenteni való vagy közlendő van-e. (Senki sem 
jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Megköszönöm a bizottság tagjainak a 
részvételt, a tisztelt vendégeinknek az érdeklődést, és a bizottság ülését ezzel lezárom 
mindenkinek további jó munkát kívánva. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 58 perc)  

 
 
 
 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


