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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, és köszöntöm Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter urat, Fónagy János parlamenti államtitkár urat 
és kollégáikat.  

Szeretném jelezni, hogy a mai ülésünkön Bartos Mónikát dr. Turi-Kovács Béla 
alelnök úr helyettesíti, Varga Gábor képviselő urat pedig én helyettesítem. 
Megállapítom, hogy a bizottság hat taggal, a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

Tisztelettel kérdezem, hogy a megküldött meghívó tervezetével kapcsolatosan 
van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazásra teszem fel a mai ülésünk napirendjét. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú szavazattal a bizottság elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter éves meghallgatása 

Az 1. pontban dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter éves 
meghallgatására kerül sor. Ismételten köszöntöm a miniszter urat.  

Arra kérem, hogy első körben legyen szíves tájékoztatást adni a bizottságunkat 
érintő fejlesztési minisztériumi éves munkával kapcsolatosan, majd azt követően a 
képviselőtársaimnak nyílik meg a lehetősége arra, hogy kérdéseket, észrevételeket 
tegyenek meg, és a végén pedig várjuk az azokra való reagálást a miniszter úrtól, 
illetve a kérdésekre megadandó válaszokat. Köszönöm szépen. Öné a szó, miniszter 
úr.  

Dr. Seszták Miklós tájékoztatója 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, elnök 
úr, a felkérést. Először is, fél mondatban elmondva a pozitív hangulatomat, gratulálok 
ehhez a légkörhöz, ez egy kis kellemes karácsonyi légkör; így, azt gondolom, az ember 
sokkal lelkesebben és adventi várakozással kezdi meg a meghallgatását.  

Az elnök úrral, ahogy a másik bizottságból sétáltunk át, azt beszéltük meg, 
hogy egy általános áttekintést adok a minisztériumról, és igyekszem kizárólag a 
bizottságot érintő esetleges ágazati kérdésekre kitérni. Természetesen ha valamit 
kihagyok, vagy ha valamire kíváncsiak a bizottság tagok, akkor nyugodtan 
kérdezzenek, tehát én hiszek abban, hogy jobb, ha párbeszédet folytatunk és a 
kérdésre válaszolunk, mint ha önöket több órás előadáson azzal fárasztanám, hogy én 
mit gondolok a minisztériumról.  

Amikor másfél évvel ezelőtt meghallgatáson voltam, akkor egy furcsa helyzet 
volt, hiszen akkor még nem volt kész a kormány felépítése, SZMSZ-e, és nem tudtuk, 
hogy pontosan mi fog a fejlesztési tárcához kerülni, ott maradni, és most már ennek a 
tükrében tudom önöket tájékoztatni, hogy a minisztériumunkban öt államtitkárság 
működik. Van egy energetikai államtitkárság, egy fejlesztés- és klímapolitikai 
államtitkárság, egy infokommunikációs államtitkárság – idekerült a 
fogyasztóvédelem −, van egy infrastrukturális államtitkárság, és van egy 
vagyonpolitikáért felelős; én ideértem a sportfejlesztést is, ami 2015. április 1-jétől 
idekerült. 

Ha megengedik, én az energiáért felelős államtitkárság és a fejlesztés- és 
klímapolitikai államtitkárság vonatkozásában tennék beszámolót, és a vagyont 
érintően az úgynevezett direkt brüsszeli forrásokra is szeretném felhívni az önök 
figyelmét.  
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Kezdjük az energiaüggyel. Mindenki tudja, hogy Magyarország nem bővelkedik 
energiahordozókban, éppen ezért, azt gondolom, a mindenkori kormánynak az a 
legfontosabb feladata, hogy az éppen szükséges energiaellátást biztosítani tudjuk, és 
ahhoz, hogy ez stabilan, minden körülmények között biztosítva legyen, meg kell 
próbálnunk olyan stratégiát, politikát folytatni, hogy ezt ne veszélyeztessük. Ehhez mi 
kell? Elsődlegesen kell a diverzifikációs útvonalak megteremtése, hiszen e nélkül 
minden esetleges rendkívüli helyzetben nagy nehézségek elé állítaná az országot a 
helyzet. Itt hadd mondjak egy érdekes példát, hivatkozva másra, mondjuk Szerbiára: 
Szerbia abban a sajnálatos vagy speciális helyzetben van, hogy gázt kizárólag 
Magyarországról kaphat, tehát csak egy vezetéke van, az is rajtunk keresztül. Ezért 
értelemszerűen ha Magyarországot bármilyen veszély vagy bármilyen probléma érné, 
akkor nemcsak Magyarország kerülne veszélybe − habár számunkra ennek a kivédése 
a fontos −, hanem Szerbiára is jelentős hatása lenne. Éppen ezért az elmúlt másfél 
évben is a már megkezdett fejlesztéseket vittük véghez. Engedjék meg, hogy 
tájékoztassam önöket, hogy miket sikerült befejeznünk, ami, úgy gondolom, 
önmagában a diverzifikációs folyamat nagyon fontos része.  

Kezdjük a gáz vonatkozásában. Megindult a szlovák–magyar kétirányú 
földgázvezetéknek a szolgáltatása, a kereskedő üzem beindult. Ez azt jelenti, hogy 
évente 4 milliárd köbméter gázt tudnánk behozni ezen a vezetéken, és 1,6 milliárd 
köbméter gázt pedig tudnánk ellenkező irányba, Magyarországról Szlovákia felé 
vinni. Ez azért nagyon jelentős, mert, tudják, eddig kétirányú volt ez az ellátás: 
Ukrajna felől Beregdarócnál, Baumgartennél Ausztria irányából, és most már 
Szlovákia irányából is rendelkezünk kétirányú kapcsolattal. Ez nagyon fontos. 
Elméletileg van még Románia és Horvátország felé vezetékünk, de azok jelenleg nem 
kétirányúak; értelemszerűen igyekszünk elérni, hogy a közeljövőben ezen két vezeték 
kétirányúsítása is megtörténhessen. Ennek elsődlegesen Horvátország irányába van 
jelentősége, hiszen a koperi kikötő felhasználásával LNG szállítására alkalmassá kell 
hogy tegyük ezt a vezetéket. Azt kell mondanom, hogy a jelenlegi helyzetben ez nem 
egy könnyű vállalás, inkább a horvát oldalon látunk akadályokat, mint a magyar 
oldalon; mi nyitottak lennénk ennek a kétirányúsításának a megfinanszírozására.  

Fontos, hogy a kőolajvezeték vonatkozásában is fejlesztés történt az elmúlt 
másfél évben. Százhalombatta és Ipolyság vonatkozásában átadták a felújított 
kőolajvezetéket, és szeretném még egy dologról tájékoztatni a bizottság tagjait: 
Románia csatlakozott a magyar–szlovák–cseh villamos energia másnapi 
villamosenergia-piac összekapcsolásához. Ez szintén nagy jelentőségű. És amit még a 
Gazdasági bizottságban sem mondtam el: sikeres tárgyalásokat folytatunk 
Magyarország és Szlovénia vonatkozásában, áram vonatkozásában 
interkonnektoroknak a kialakításáról. Évek óta zajló tárgyalási folyamat jutott el oda 
a MAVIR-ral, hogy most már úgy néz ki, megvalósul ez az összeköttetés is.  

A következő, ami nagyon fontos a bizottság számára, és természetesen a 
magyar állampolgárok számára, hogy hogyan futunk neki a 2015-2016-os télnek. Azt 
tudom jelenteni önöknek, hogy a tárolóink töltöttsége olyan szinten áll, hogy nem 
tudunk elképzelni olyan váratlan eseményt, hogy Magyarország gázellátását ne tudjuk 
biztosítani az elkövetkező 2015-ös, 2016-os időszakban. Jelenleg – mondok egy 
tegnapi állapotot – a tárolóink töltöttsége 48 százalékon áll. Naponta 31 millió 
köbméter gázt kapunk, 21 milliót kapunk Beregszász, Ukrajna felől, 10 millió 
köbmétert kapunk Baumgarten, Ausztria felől, és 11 millió köbmétert exportálunk − 
ez azt jelenti, hogy egy kicsi részt Ukrajna felé, és a legnagyobb részt pedig Szerbia 
felé. Tehát azt gondoljuk, hogy köszönhetően annak, hogy nincs hideg, ezért még 
mindig tudjuk tölteni a tárolóinkat, illetve másképp fogalmazok, nem fogyasztjuk a 
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tárolói kapacitásainkat, tehát a hazai kitermelést és a tárolókapacitásunkat 
figyelembe véve fel vagyunk készülve a várható télre.  

A következő kérdés, ami a bizottságot érintheti, ez a nukleáris tudás és 
tapasztalat kérdése. Biztos kérdés is lesz, várjuk is (Heringes Anita felé:), a 
kolleginának természetesen már várom a kérdését. De hadd számoljunk be azért itt is 
sikerekről. És most nem arról a kérdésről, hogy Paks, azt majd biztos megkérdezik, én 
meg majd válaszolok, de inkább amire büszkék vagyunk. Van egy állapot. Tény, hogy 
évtizedek óta Paks működik, és ezért egy olyan tudásbázissal, olyan oktatási 
rendszerrel rendelkezünk, ami igenis piacképes a világban. Kevés ilyen ország van, 
éppen ezért számítanak arra, hogy mi ezt a tudást megosztjuk a, nem mondom, hogy 
környékbeli, de a világ számos országában. Éppen ezért az elmúlt másfél évben 
Szaúd-Arábiával, Törökországgal, Jordániával, Vietnammal és Dél-Koreával is 
jelentős előrelépéseket tudtunk tenni, szeretném hangsúlyozni, békés célú, s kizárólag 
kutatásra és oktatásra irányuló megállapodások megkötésére. Tehát azt gondolom, 
hogy ezek nagyon fontosak, hiszen, ha van egy ilyen rendszerünk, akkor használjuk, 
és próbáljuk a lehető legtöbbet kihozni ebből.  

Volt még egy nagyon fontos feladatunk. Azért is mondom el önnek itt, mert 
talán pont ennél a bizottságnál kérdeztek rá 2014 nyarán, a keletkező radioaktív 
hulladék és kiégett üzemanyag kezelése és elhelyezése kérdésében. Itt is azt tudom 
jelenteni a bizottságnak, amit elmondtam a Gazdasági bizottság előtt is, hogy az 
Országgyűlés a kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti 
politikát 2015 áprilisában elfogadta, annak mentén fogunk tudni továbbmenni a 
megkezdett úton.  

Fejlesztés és klímapolitika, azt gondolom, talán ez a legjobban idevágó és 
ideillő államtitkárság, és idetartozik még a kiemelt közműszolgáltatások is. Azt tudom 
jelenteni itt is a bizottságnak, ami számunkra nagyon nagy dolog, és büszkeséggel tölt 
el bennünket, hogy a 2007-2013-as európai uniós ciklus zárásaként 2015. december 
31-ig forrásvesztést nem prognosztizálunk. Tehát mind az ideeső százszázalékos 
forrást ki tudjuk meríteni. Az utolsó két évben több forrást fizettünk ki, mint a 
megelőző hét esztendőben. Az összes támogatás 58 százalékát sikerült kifizetnünk az 
elmúlt két évben. Ez nagyon jelentős előrelépés. Csak hadd mondjak egy számot – a 
Gazdasági bizottságban megkérdezték, ezért elmondom –, hogy például Romániában 
a mi számításaink szerint 60-70 százalékos lesz ez a kihasználtság. Tehát több száz 
milliárd forintnak megfelelő eurót nem fog tudni lehívni Románia. 

Van egy nagyon érdekes időszak most a minisztériumot érintő kérdésekben, 
most folyik a párizsi klímakonferencia. Természetesen csak azt tudjuk mondani, hogy 
a 2020-ra előirányzott 20 százalékos, és a 2030-ra tervezett 40 százalékos csökkentés 
vonatkozásában – ezt a károsanyag-kibocsátás vonatkozására értem – Magyarország 
a vállalásait teljesíteni tudja, és esetlegesen többletvállalásra is kész. Tehát 
számunkra ez egy olyan konferencia lesz, ami reményeink szerint sikerrel tud zárulni.  

Szeretnék egy nagyon fontos és szintén a bizottságot érintő pozitív eseményről 
beszámolni. Az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testület irányító testületébe 
bekerült egy magyar hölgy: Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, aki a vezető 
grémiumban alelnökként dolgozik. Gratulálunk a hölgynek, sok sikert kívánunk.  

A fejlesztési tárca költségvetési forrásból 2014-ben elindította az „Otthon 
melege” programot, erről szeretnék beszámolni a bizottságnak. 2014 őszén öt, és 2015 
tavaszán további két pályázati konstrukciót hirdetett meg, elavult háztartási gépek, 
hűtőgépek, mosógépek, kazánok és nyílászárók cseréjére, valamint társasházak 
komplex energetikai felújítására. Azt gondolom, hogy ez a program sikeres volt. 
Szeretnék számokat is elmondani önöknek, hogy eddig 15 milliárd forint összegű 
programsorozat valósult meg, ami lehívásra került és 85 ezer háztartásban végzett 
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energiahatékonysági felújítást vagy javítást az ott élő állampolgár. Tehát 85 ezer 
háztartás, ez nagyon nagy szám.  

Mivel szintén kérdés volt, megint talán kérdést megelőzően szeretnék 
beszámolni a panelprogram jelenlegi állásáról is. Arról tudom tájékoztatni a bizottság 
tagjait, hogy ezen program keretében meghirdetett panelfelújítás valamennyi 
pályázója – kivéve, aki rossz pályázatot adott be –, tehát aki sikeres pályázatot adott 
be, az eredményes pályázatot is beadott. Kétmilliárd forintot ráemel még a 
minisztérium, és valamennyi érvényes pályázattal rendelkező pályázó nyertes 
pályázóként fog kikerülni. Tehát ez nagyon fontos.  

Szeretném még tájékoztatni a bizottságot a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás várható megújulásáról. A kormány döntött, hogy 2016. január 1-jétől 
holdingalapú nonprofit működési rendszert kíván bevezetni. Szeretnék három 
alapelvet rögzíteni itt, mielőtt bárki félreérti vagy félremagyarázza. Ez egy 
önkéntességen alapuló rendszer lesz. A vagyoni, a tulajdoni igényt vagy a tulajdont 
nem befolyásolja, és használati vagy vagyongazdálkodási szerződéssel valósulna meg. 
Tehát nagyon fontos, hogy önkéntes alapon fog szerveződni, nonprofit jelleggel, és a 
tulajdoni viszonyokat nem érintő átalakulást fogunk véghezvinni 2016. január 1-jétől.  

Szeretném még tájékoztatni itt is a bizottságot, ipari parkok fejlesztésére a 
„Modern városok” program keretében már bejött igények miatt a kormány úgy 
döntött, hogy egy olyan gazdasági társaságot hoz létre, ami Magyarországon az ipari 
parkok fejlesztését, hasznosítását, kivitelezését és használatba adását fogja végezni, ez 
10 milliárd forint jegyzett tőkével alakuló gazdasági társaság lesz, és a forrást a 
kormány várhatóan a földárverésből befolyt összegek egy részének a felhasználásával 
is fogja tudni biztosítani.  

Említettem, hogy a fogyasztóvédelem a minisztériumunkhoz került. Itt csak 
egy pár mondatot szeretnék sikerként elmondani önöknek. Az árubemutatók 
szabályozása 2015. december 1-jével nagyon fontos lépés volt. A Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság mint piacfelügyelet működése, azt gondolom, hogy szintén 
egy jelentős eredmény; 2014-ben 291 riasztást küldött az Európai Unió gyorsriasztási 
rendszerébe, a RAPEX-be, ezenkívül bevezettünk, ez egy ilyen kis PR, de azt 
gondolom, hogy nagyon fontos a szemléletformálás miatt, a fogyasztóbarát települési 
cím adományozása. Eddig 16 település kapta meg ezt a címet.  

A közlekedéspolitikában tényleg csak annyit említenék, hogy úgy néz ki, hogy a 
Közlekedés Operatív Program keretében is jól zárunk, 2015. december 31-én, 
forrásvesztést itt sem prognosztizálunk. A vasúti közlekedés jelentős fejlesztési 
forrásokat fog tudni kapni a 2014-2020-as források lehívása esetén. Ezermilliárd 
forintot meghaladó fejlesztés várható európai uniós forrásból. Korszerű 
motorvonatokat szerzünk be, lehetőleg hazai gyártásúakat.  

Ami még nagyon jelentős, és szeretnék erre kitérni, az elmúlt másfél évben 161 
kilométerrel gyarapítottuk Magyarország kerékpárútjait, és közel 14 milliárd forintból 
valósítottuk meg ezeket a fejlesztéseket. Jelenleg is, ha végigjárnak az országon, vagy 
mindenki elindul az ország egyik szegletébe, látják, hogy még most is az utolsó 
simításokat végzik jelentős kerékpárút-fejlesztések vonatkozásában. 

A vagyonpolitikát illetően két dolgot szeretnék kiemelni, illetve hármat. Két 
hónapja bevezettük az elektronikus aukciós rendszert, állami vagyonelemeket 
nyilvános és online rendszeren értékesítjük, transzparensen, mindenki számára 
elérhetően. Ezenkívül a Nemzeti Eszközkezelőnek a szerepéről is szeretnék 
beszámolni. Harmincezer ingatlanfelajánlást fogadott el az Eszközkezelő, és százezer 
személy lakhatását biztosítjuk ezáltal. 

Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmüket: ez a közvetlen brüsszeli 
források kérdése. A kormány felkérte a Fejlesztési Minisztériumot, hogy a közvetlen 
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brüsszeli források kezelését végezze el, ezért létrehoztuk a Magyar Fejlesztési 
Központot. Csak egy számot mondok: számításaink szerint az elmúlt hétéves 
ciklusban 8-10-12 milliárd forintot sikerült lehívnunk direkt brüsszeli forrásból egész 
Magyarországon, holott létszámarányosan lehívhatnánk évente 200 milliárdot. 
Persze tudjuk, hogy ez utópikus, de mi azt szeretnénk elérni, hogy a most folyó 
hétéves ciklusban 150-200 milliárd forint direkt brüsszeli forrás lehívását tudjuk 
megcsinálni. Ezt azért mondom itt a bizottságnak, mert nagyon sok olyan program 
van, amelyben kifejezetten a bizottság hatáskörébe tartozó feladatokra lehet pályázni. 
Azt is megvizsgáltuk, hogy miért nem kerültek lehívásra ezek a források. Két okot 
tártunk fel. Az egyik a nyelvhiány, a másik, hogy nagyon bonyolult a pályáztatási 
rendszer, és nehezen elérhető pályáztatási adatlapok kerültek bevezetésre. Ezért úgy 
döntött a Fejlesztési Központ, hogy két honlapot létrehoz, ezt szeretném elmondani 
önöknek és a sajtó képviselőinek. Az egyik a www.palyazatokmagyarul.eu, ahol a 
pályázatok megjelenésétől számított 24 órán belül magyar nyelven is megjelenik. Itt 
már gondolunk a határon túl élő magyarságra is, akik így direkt brüsszeli forrásokat a 
magyar nyelven igénybe vehető honlapon keresztül le tudnak hívni az európai uniós 
forrásból. És van egy másik, a www.nyeromagyarok.eu, itt meg arról adunk részletes 
és tartalmas leírást, hogy kik mire pályáztak. Itt a bohócdoktorok pár tízmillió 
forintos támogatásán vagy a HungaroControlnak az egymilliárdot meghaladó 
támogatásán keresztül azt próbáljuk mindenki számára bemutatni, hogy a kis ötlettől 
egészen a nagy ötletig direkt brüsszeli forrásokat is le tudnak hívni.  

Még egy dolgot szeretnék elmondani: a sportfejlesztések vonatkozásában az 
úgynevezett TTT-programok a mi tárcánkhoz kerültek 2015. április 1-jétől. Ez 
tornatermek, tanuszodák és tantermek fejlesztésére vonatkozik, hazai forrásból. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy 25 tanuszoda, 24 tornaterem és 24 településen 
tanteremfejlesztés első körben most megvalósul, ezek legnagyobb része közbeszerzési 
eljárások elbírálásának a folyamatában van. Elnök úr, köszönöm szépen. A 
kérdésekre szívesen válaszolok.  

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást, miniszter úr. Most a képviselői 

hozzászólásokra, vélemények megfogalmazására, kérdések megtételére van lehetőség. 
(Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszonyé a szó.  

Kérdések, hozzászólások 

HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Nemcsak hogy 
karácsonyi a hangulat a bizottsági ülésünkön, hanem elég családiasra is sikerült a 
bizottsági ülés; sajnálom, hogy több képviselőtársunk nem tud vagy nem kívánt részt 
venni a miniszter úr meghallgatásán. Pedig egyébként szerintem lenne miért, ha csak 
azt megnézzük, hogy az egyik legsikeresebb választókerület pont a miniszter úré, 
hiszen Mikulásnak is gondolhatják a miniszter urat a választókerületében, hiszen a 
Puskás Akadémián kívül a legtöbb taopénzt az ön kisvárdai sportegyesülete tudta 
lehívni az elmúlt időszakban. De én igazából annak örülök, hogy most sok kérdést 
fogok tudni feltenni. Hasonló méretű településről jövök én is, Paksról, ezért sok 
esetben érinteni fogom ezt a területet is.  

Kezdjük a Nukleáris Alappal. Egyetért-e a miniszter úr azzal, hogy a Nukleáris 
Alapba mostantól ne történjen befizetés, és ezzel feléljük a jövőnket? Hogy egy olyan 
alapba ne történjen befizetés, ahol az elmúlt időszakban felkészült Paks és környéke 
arra, hogy amennyiben a leszerelést és majd a hulladékkezelést finanszírozni kell, 
akkor legyen miből finanszírozni. Ahogy a pletykákat és a sajtóhíreket hallhattuk, 
2017-ben, mondjuk ki, kampányeszköznek kívánták volna felhasználni a Nukleáris 
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Alapba történő befizetés elhagyását, és az így felszabaduló pénzt némiképp 
kampányeszközre használták volna fel.  

Nagyon örülök, hogy személyesen meg tudom kérdezni a miniszter úrtól, hogy 
mi lesz a Vértesi Erőműben dolgozó emberekkel. Hiszen ők december 31-ével nincs 
mit csináljanak, nem fognak kapni semmilyen ellátást, lejár minden juttatás, ami jár 
nekik. Ezek nagy részben 55-60 év körüli úriemberek, akik nagyon nehezen fognak 
tudni elhelyezkedni a munkaerőpiacon Oroszlány környékén, nem fognak tudni mit 
kezdeni magukkal. Ha nem segít a kormány, akkor ők január 1-jétől nem tudják, hogy 
mit csináljanak, és nem valószínű, hogy kellemes karácsonyi ünnepeik lesznek a 
mostani évben.  

Miután a miniszter úrhoz tartozik a kiemelt közszolgáltatás és a 
fogyasztóvédelem is, ezért két közszolgáltatással kapcsolatban is kérdeznék. Az egyik 
a kéményseprés, ahol pont a fogyasztók oldaláról nézve mostantól a magyar törvényt 
módosították. A közös képviselőnek kell majd megmondania, hogy egy panellakásban 
egy magánszemély, lakos lakik-e, vagy van-e oda bejelentve vállalkozás, akár egyéni 
vállalkozási is, mert akkor mostantól annak fizetnie kell, a lakosság pedig nem fizet. A 
közös képviselő mégis egyébként honnan fogja tudni ezt megmondani? Milyen 
alapon? Tehát átgondolták-e ennek a működési rendszerét?  

A hulladékgazdálkodással kapcsolatban is módosul nagyon sok minden. 
Például mostantól több méretű szemetest kell majd biztosítani. Eddig is kellett volna, 
de most már az árszabályozást is megcsinálták hozzá, hogy mégis mennyiért kell majd 
a lakosság számára biztosítani ezeket a hulladéktároló eszközöket. És ahogy látjuk, 
már most visszajönnek azok az információk, hogy majd a jegyző dönti el, hogy ki 
kaphat kisebb méretű szemetest, és nem az alapján fog eldőlni, hogy kinek mekkorára 
van szüksége. Ez így rendben van-e?  

A Paksi Atomerőműre visszatérve: felröppent a hír most már nagyon sokszor, 
hogy német vezérigazgatót raknak a Paksi Atomerőmű élére, és december 31-ével 
felmentik azt a szakembert, aki fiatal mérnök korától kezdve a Paksi Atomerőműben 
dolgozott, végigjárta a ranglétrát, konzervatív emberként mindig is tisztelettel 
tekintett az egész város rá, pártállásától függetlenül, december 31-ével őt felmentik, és 
majd egy német vezérigazgatót ültetnek ide. Már nevek is röppentek fel, hogy ki lehet 
az. Az a kérdésem, hogy mégis hogyan fogja a munkáját végezni egy külföldi 
szakember, amikor egyébként neki hetente nagyon komoly mennyiségű szakmai 
anyagot kellene tudni feldolgozni egy atomerőművel kapcsolatban, amit az 
osztályoktól, főosztályoktól és a vezérigazgató-helyettesektől kap. Mindig mellette 
lesz majd egy szinkrontolmács, éjjel-nappal, és fel fog készülni ezekre az 
igazgatótanácsi ülésekre, vagy mégis hogyan fog ez működni? Ez nem egy tésztagyár, 
ez egy atomerőmű. Szerintem itt nem lehet csak gazdasági alapon döntéseket hozni. 
És a Paksi Atomerőműben dolgozóknak sem tetszik ez a váltási ötlet, pont azért, mert 
ők eddig bíztak abban az emberben, akit egy életen át láttak fejlődni szakmailag. 
Ezért kérdezem azt, hogy nincs olyan magyar szakember, vagy nem felel meg a 
mostani vezérigazgató úr ebben a tárgykörben, mert szerintünk lehetne találni olyan 
embert, aki jól tudja működtetni a Paksi Atomerőművet továbbra is, és tényleg az a 
kérdés, hogy a nukleáris biztonság az elsődleges, vagy a gazdasági szempontok az 
elsők.  

Ehhez kapcsolódóan még egy apróság, hogy csak mi látjuk-e az összefüggést 
abban, hogy bár nem sorolta fel a miniszter úr, de mint ahogy a sajtóból 
értesülhettünk róla, Iránnal is tárgyaltak az atomenergia békés célú felhasználásával 
kapcsolatban, hogy becsatlakoznánk Magyarországként erre a területre, majd pedig 
pár napra rá Merkel asszony már nem fogadja a miniszter urat, és egy-két napra rá 
felröppent a név, Hans-Peter Villis neve, és a sajtó kérdéseire az úr bejelenti, hogy ő 
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egyébként nem vállalná a Paksi Atomerőmű vezetését, amennyiben felkérnék. Tehát 
ez egy jól végiggondolt ötlet volt? És Iránnal milyen területen tárgyaltak és egyeztek 
meg? Mert azért ez sem egy könnyű kérdés nukleáris területen.  

Az önkéntességet felvetette a miniszter úr, hogy mind a 
hulladékgazdálkodásban és egyébként a kéményseprésben is önkéntességre 
hivatkoznak, csak ha egyébként ezek a cégek teljesen ellehetetlenülnek gazdaságilag, 
most is nagy részük egyébként százszázalékos önkormányzati tulajdonú cég, akkor 
nem önkéntesség lesz az, hogy ők mind a kéményseprésben, mind egyébként a 
hulladékgazdálkodásban hogyan döntenek, mert önkéntes alapon lehet most is 
eldönteni egy önkormányzatnak, hogy a továbbiakban is kívánja-e a kéményseprést 
ellátni mint területet. Így megúszták a kétharmados szavazást ebben a kérdéskörben, 
mert azt mondták, hogy nem vették el az önkormányzatok feladatkörei közül ezt, 
hiszen önkéntesen egy önkormányzat, bár pénzt nem kap, de vállalhatja majd, hogy 
ellátja ezt a közszolgáltatást. Tehát jó lesz-e ez így, és működőképes lesz-e?  

És már csak két apró kérdés. Új vasúti menetrend lép életbe, ahol számos 
vasúti vonalon járatritkítás látható. Ezzel hány munkahely szűnik meg? Vagy pedig 
arra számítanak, ami most látható, hogy a MÁV-nál dolgozó emberek egy része 
elhagyja a szakmát, merthogy ezért a fizetésért nem tudja a továbbiakban ellátni, 
hanem el kell lássa a családját, és ezért valami másik munkát keres? Tehát erre 
apellálnak, hogy majd lesz elég ember, aki elhagyja a területet, vagy komolyabban 
veszik ezt a kérdést?  

És ami persze a Paksi Atomerőművet is érinti, de egyébként buszvezetőket is 
érint, hogy az állami vállalatoknál dolgozó munkavállalók munkaközi szünetének 
rendezése hogy lesz megoldva, hiszen a Paksi Atomerőműben is most úgy van, hogy a 
munkaközi szüneteket nehezen tudják kivenni a karbantartó emberek, a műszakos 
dolgozók, mert jelen pillanatban vagy az atomenergia-törvényt sértik meg ezzel a 
kérdéssel, vagy egyébként a munka törvénykönyvét. Várom válaszát. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Turi-Kovács Béla alelnök úr 

kért szót.  
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. A paksi beruházással összefüggésben lenne az első kérdésem és egyben 
észrevételem is. 

A paksi nagyberuházással kapcsolatban az utóbbi időben fölerősödtek olyan 
vélemények, hangok, amelyek valami olyasmit szeretnének elhitetni, hogy valamilyen 
trendforduló van a támogatásban, és hogy a támogatás csökkent a Paksi Atomerőmű 
megvalósítása iránt. Azt gondolom, hogy itt, ha van valami, amit tennünk kell, az 
mindenekelőtt az, hogy egy szélesebb körű tájékoztatást adjunk néhány területen.  

Mindenekelőtt azt gondolom, hogy vissza kell utasítani azt a fajta, gyakran 
tudományos álarc mögött megjelenő véleményeket, amelyek kétségbe vonják, hogy 
Magyarországon van kellő felkészültség és tudás ahhoz, hogy ez a beruházás 
megvalósuljon. Azt gondolom, hogy ha valahol, akkor itt hosszú távon bizonyítottak 
azok a szakemberek, akik szakemberként dolgoztak Pakson; azok a tudományos 
felkészültségű emberek, akik a háttér-tudományágakban kitűnőt alkottak az elmúlt 
időszakban. De ez nem jelenik meg kellő erővel és módon a nyilvánosság előtt. Azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tétel amellett, hogy világossá tegyük, hogy 
elkötelezettek vagyunk abban a tekintetben, hogy a beruházást meg kívánjuk 
valósítani, a másik pedig, hogy képesek is vagyunk rá. Azt gondolom, hogy ezt a 
következőkben előtérbe kellene helyezni.  
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A másik két kérdésem, megvallom, némileg személyes természetű, minthogy 
lokálpatriótaként vagyok érintett. Az egyik Szentendre, amely tipikusan olyan hely, 
ahol kicsi lakótelepek vannak – egy nagyobb, és azt hiszem, három kisebb, ha jól 
számoljuk, ha a Füzesparkot is beleszámolom, tehát mondjuk, három kisebb –, és 
némi aggodalmat ébresztett az a körülmény, hogy a sajtóban elterjedt, és aztán 
természetszerűen a közvélemény előtt is, hogy bizonyos programok megszűnnek vagy 
nem folytatódnak, vagy ha folytatódnak, akkor olyan módon, hogy például azokon a 
lakótelepeken, ahol el kell ismerni, hogy gyenge anyagi felkészültségű emberek élnek, 
nem fogják tudni igénybe venni. E területen is úgy gondolom, hogy szükség lenne egy 
olyan tájékoztatásra, amely egyértelműbbé teszi azt, hogy egyrészt a programok 
folytatódnak, másrészt, hogy ezek a feltételek elérhetőek. Úgy gondolom, mind a 
kettő olyan, ami lehetséges, nem is túl nagy erőfeszítéssel. 

A következő tétel kifejezetten a szülőföldemhez kötődik. Változatlanul 
nyitottnak látom azt a helyzetet, hogy vajon a 4-es út mikor, hogyan és miként valósul 
meg. Én szeretném ezt minden fórumon újra és újra előhozni azért, mert valami 
különös dolog az, hogy Magyarország kellős közepén, ott, az Alföldnek azon a részén, 
ahol olyan nagy múltú, több száz éves városok vannak, mint amilyen például Mezőtúr 
vagy akár Túrkeve, és amelyek egészen egyszerűen a fejlődés lehetősége elől hosszú 
évtizedeken keresztül nagymértékben el voltak zárva, számukra nagyon fontos, hogy a 
központi vérkeringésbe egy megfelelő úttal bekötöttek legyenek. Soha nem arról volt 
szó a helyiek részéről, hogy valami autópályához ragaszkodnának. Arról volt szó, hogy 
egy megfelelő olyan négysávos úttal rendelkezzenek, ami összeköti őket, a nemzetközi 
kapcsolatokat lehetővé teszi. 

Fájlalom, hogy annak idején nem sikerült az Európai Uniót meggyőzni arról, 
hogy bizony ez az út nagyon erőteljesen a Balkánnal is összeköti a központokat, 
következésképpen nemcsak egy regionális kiszolgálásról van szó, hanem kifejezetten 
nemzetközi szempontról és érdekről is. Ezen valószínűleg már nem lehet változtatni, 
azonban úgy gondolom, hogy a megoldásokat meg lehet és meg is kellene keresni. 
Ebben szeretnék megnyugtató választ kapni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm az értékes hozzászólást és a kérdéseket is alelnök úrtól. 

Annak érdekében, hogy a házszabályi előírásoknak is eleget tudjunk tenni, és én is 
szólhassak, át kell adnom az ülés vezetését Turi-Kovács Béla alelnök úr számára, és 
kérek is szólásra lehetőséget.  

 
(Dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke, átveszi az ülés vezetését.) 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Megadom a szót alelnök úrnak. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. A miniszter úr beszámolt arról, 

hogy a környező országokhoz képest – kiváltképpen Romániával hasonlította össze 
Magyarországot – jó arányban sikerült kihasználnunk a 2007-2013 közötti európai 
uniós forrásokat. Mi emlékszünk arra, hogy 2010 tájékán, amikor kormányváltásra 
került sor, akkor korántsem álltunk ilyen jól. Számos olyan operatív program, köztük 
a Környezet és Energia Operatív Program is azzal küszködött, hogy a különböző 
prioritási tengelyekhez rendelt forrásokhoz a megfelelően megalapozott és 
végrehajtható programok is mellérendelhetők-e.  

Ha jól emlékszem arra, hogy az első ilyen átcsoportosítási áttörést éppen 2010-
2011-ben értük el, akkor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban voltam államtitkár, 
és sikerült meggyőznünk a politikai döntéshozókat arról, hogy energiahatékonysági, 
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illetve megújuló energiatermelés kapacitását bővítő fejlesztésekre lesznek partnerek, 
akár magánvállalkozások, akár állami, akár önkormányzati intézményfenntartók is.  

Az akkor átcsoportosított 106 milliárd forintot viszonylag gyorsan le is lehetett 
kötni, és ezt követően, mondhatjuk azt, hogy félévről félévre vagy negyedévről 
negyedévre, ahogy haladtunk a pályázat ciklus zárása irányába, újabb és újabb 
átcsoportosításokra került sor ezen feladatok kellő anyagi támogatottságának 
megteremtése érdekében. Ezt azért szeretném rögzíteni, mert a most induló 2014-
2020-as pályázati kiírásoknál az Európai Unió és Magyarország között megkötött 
társulási megállapodás is egyértelműen kiemeli, hogy minden operatív program 
esetében a fenntarthatósági szempontokra, kiváltképpen az éghajlatváltozással 
kapcsolatos mitigációs és alkalmazkodási célú beavatkozásokra kellő figyelmet és 
kellő forrást kell biztosítani.  

Összefüggésben vannak ezek a forrásallokációk a kormány vállalásaival, a 
magyar kormány Brüsszel irányába tett vállalásaival is. Két kényesnek mondott 
terület szokott rendre a politikai küzdőtéren is megjelenni. Az egyik felvetés az, hogy 
Magyarország képes lesz-e azt a 14,6 százalékos megújuló energiás részarányt elérni 
2020-ra, amelyben a megújuló cselekvési tervben kötelezettséget vállaltunk 2011-ben, 
illetve tudja-e teljesíteni azokat a középületekre vonatkozó energiahatékonysági 
elvárásokat, amelyeket ugyancsak 2020-ig kell teljesítenünk.  

Most láttuk azt, hogy a formálódó, illetve most már kiírás alatt lévő Környezet 
és Energiahatékonysági Operatív Program forrásokat biztosít erre, azon belül 
mekkora esély mutatkozik, hogy az állami, illetve önkormányzati tulajdonban, 
fenntartásban lévő közintézmények ellátását szolgáló középületek ütemezett 
energiahatékonysági korszerűsítési, ahol lehet, megújuló energia nyerésére szolgáló 
kapacitások kiépítése megtörténhessen?  

Azért is forszírozom ezt a kérdést, mert egy nagyon nehéz geopolitikai 
időszakban élünk, amely korántsem teszi egyértelművé azt, hogy feltétlenül 
biztosítottá válik az energiaszolgáltatás. Tehát bármi történhet. Láttuk és látjuk azt, 
hogy Ukrajna és Oroszország vonatkozásában a Krím-félsziget területén egy jól 
irányzott beavatkozással kétmilliós populáció a szükséges közintézményekkel együtt 
energia nélkül maradva milyen kínkeservesen tudja a napi működőképesség 
feltételeit biztosítani. Abban az esetben, ha a közintézményeink tekintetében olyan 
energiahatékonysági korszerűsítési beavatkozásokra kerül sor, amelyekhez társulnak 
különböző megújuló energiát előállító technológiák is, azok lehetőséget biztosítanak 
egyrészt az energiával való takarékoskodásra, aminek költségvetési finanszírozási 
vonzata is van, de lehetőséget biztosítanak arra is, hogy átmeneti ideig akár sziget 
üzemmódban tudjanak működni ezek az intézmények, és egy minősített helyzetben is 
el tudják látni azt a közfeladatot, amelyre hivatottak. Ez vonatkozhat a különböző 
szociális bentlakásos intézményekre, öregotthonokra, de ugyanúgy vonatkozik az 
egészségügyi intézményekre, kórházakra is.  

Tehát mekkora esély van arra, hogy az elkövetkezendő években az Európai 
Unióból érkező, e területen felhasználandó források szolgálják egyrészt az 
intézmények ellátásbiztonságát is, tehát közszolgáltatásiellátás-biztonságát is, 
másrészt pedig eleget tudjunk tenni az Európai Unióval kötött megállapodásoknak 
mind az energiahatékonysági célszámok, mind pedig a megújuló energiás célszámok 
elérése területén?  

Ezzel kapcsolatosan, mivel egy elég nehéz tervezési folyamatról van szó, és az 
önkormányzatok esetében az éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai tervezéshez 
szükséges információk és − mondjuk úgy − szakmai metodika nem áll rendelkezésre, 
a módszertan, egy kicsivel talán attraktívabb segítséget is adhatna a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium annak a háttérintézményének, a Magyar Földtani és 
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Geofizikai Intézetnek és az ott működő Nemzeti Alkalmazkodási Központnak, hogy az 
ott létrejött metaadatbázis alapján a megyei önkormányzatok által kötelezően 
elvégzendő, elkészítendő, éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiai tervezés ütemesen 
haladjon, mert arra lehet majd ráfűzni azokat a területi operatív programból vagy 
akár a KEHOP-ból finanszírozott beruházásokat, amelyek e célok elérését 
szolgálhatják.  

A Vértesi Erőművel kapcsolatosan nem állhatom meg, hogy ne reagáljak 
nagyon diszkréten Heringes képviselő asszony felvetésére. Azért azt szögezzük le, 
hogy 2010-re a korábbi kormány a sír széléig kísérte el a Vértesi Erőművet, hiszen 
éppen a baloldali képviselőcsoport akkori és − mondhatjuk azt − néhai iparmágnása 
olyan áramátvételi szerződéseket kötött a Vértesi Erőművel, amelyek csődhelyzetbe 
taszították a vállalkozást. Akkor leültünk, én személyesen is leültem az érintett 
munkavállalókkal, munkavállalói érdekképviseletekkel, a Magyar Villamos Művekkel 
mint anyavállalattal, és közösen egy olyan megállapodásra jutottunk, amely 
elősegítette a csődegyezségnek a létrejöttét, amely alapján világos, 2014 végéig 
terjedő menetrendben tudtunk megállapodni. Tehát mindenki, a munkavállalói 
érdekképviseletek is tudták azt, hogy 2014 végéig fogunk menni, addig működik a 
mélyművelésű bánya, utána még egy évig működik maga a Vértesi Erőmű, és aztán 
jön a rekultiváció. Ez hozzásegítette a felszín alatti munkavállalók túlnyomó 
többségét ahhoz, hogy a törvényben előírt feltételekkel bányászjáradékra legyenek 
jogosultak.  

Teszem hozzá, hogy időközben megállapodás született az Oroszlány és a 
Vértesi Erőmű között a távhőszolgáltatás további biztosítására, tehát a legjobb 
szakemberek oda át tudtak menni, és Tatabányán is egy olyan energetikai fejlesztésre 
került sor a távhőellátás területén, amely egy jelentős, több mint 50 fős 
létszámbővülést tett szükségessé, és oda is át tudtak menni a szakemberek. Azt is 
rögzíteni kell, hogy ebben a háromszögben, a Tata-Tatabánya-Oroszlány ipari 
háromszögben jelen helyzetben strukturális, tehát szerkezeti, munkaerőpiaci 
problémák mutatkoznak. Tehát van jelentős kínálat, túlkínálat a munkaerőpiacon 
foglalkoztatói oldalról, a megfeleltetés itt a leglényegesebb kérdés. Ebben lehet 
igazsága a képviselő asszonynak, hogy ezen a területen egy kicsivel attraktívabb 
támogatásra lenne szükség a kormányzat részéről, hogy az innen kikerülő 
munkavállalók könnyebben tudják elfoglalni azokat az új munkahelyeket, amelyek 
jelenleg az ipar területén rendelkezésre állnak. Ehhez kapcsolódva szeretnék két 
kérdést is feltenni a miniszter úrnak.  

Növekedési pólusokban gondolkodunk, olyan növekedési pólusokban, amelyek 
jelentős mértékben oldják a foglalkoztatási feszültséget, tehát új munkahelyeket 
tudnak nagymértékben létrehozni, még azon az áron is, ha egy belső migrációt 
idézünk elő, tehát a rosszabb gazdasági-társadalmi helyzetben lévő országrészekből e 
növekedési pólusokba való átköltözésekkel, tehát a potenciális munkavállalók 
átköltözésével vagy napi szintű utazásával, ingázásával kell találkoznunk, és ezt a 
problémát kezelnünk. Ilyen növekedési pólus Budapest nyugati irányába rögtön az 
elővárosokból kezdve Budaörstől, Biatorbágytól kezdve egészen Tatáig, Komáromig 
bezárólag a Budapest-Hegyeshalom közötti vasúti vonal környezetében lévő 
gazdasági térség. Korábban volt arról szó, hogy akár európai uniós forrással ez a 
vasúti pályavonal felújításra kerül. Ez azért izgalmas és érdekes a térség 
önkormányzatai számára, mert a legtöbb helyen megújításra, felújításra, a 
megnövekedett forgalom kulturált és biztonságos lebonyolítására szolgáló vasúti 
állomásokra lenne szükség, és a régieket korszerűsíteni kell, mert azok nem 
alkalmasak. Illetve a munkába járáshoz szükséges feltételek, a parkolók kialakítása, 
az intermodalitás megteremtésének elősegítése ugyancsak fontos szempont.  
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Tehát a kérdés az, hogy arra lát-e lehetőséget, hogy ha európai uniós forrásból 
nem finanszírozható ezen vasútállomások korszerűsítése, használati értékének 
növelése, akkor az érintett megyeszékhely, Tatabánya a „Modern városok” program 
keretében eredményesen és sikerrel képviselheti-e a lakossági és gazdasági 
elvárásnak a teljesíthetőségét.  

És végül, a sporttal kapcsolatosan mindannyian tudjuk azt, hogy a magyar 
olimpiai mozgalomnak és a magyarországi élsportnak egy nagyon fontos felkészülési 
helyszíne volt és felkészülési helyszíne jelenleg is a tatai edzőtábor. Mindannyian, 
akik ott a térségben élünk, és fontosnak tartjuk az edzőtábor működését és a két 
közvetlenül érintett város sportéletének edzőtáborral történő összehangolását, nagy 
érdeklődéssel és együttműködési készséggel várjuk azt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium mint ennek a sportlétesítménynek a tulajdonosi jogait is gyakorlója és a 
fejlesztésével kapcsolatos feladatokat is koordinálója milyen szerepet szán a 
továbbiakban a létesítménynek, számíthatunk-e arra, hogy továbbra is a magyar 
élsport és olimpiai mozgalom szolgálatába fog állni. Köszönöm szépen a megtisztelő 
figyelmet.  

 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az alelnök úrnak.  
 

(Bencsik János, a bizottság alelnöke, átveszi az ülés vezetését.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Arra kérjük a tisztelt miniszter urat, hogy az elhangzott 
észrevételekre, illetve kérdésekre reagáljon, valamint adja meg a válaszokat. 
Köszönöm szépen.  

Dr. Seszták Miklós válaszai 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen. 
Akkor sorrendben, Heringes Anita képviselőtársam kérdéseire. Talán az egyik 
legfontosabb kérdése volt – és egyértelmű választ tudok adni – a Nukleáris Alapba 
történő befizetés. Én egyet tudok ígérni, úgy is mint az energetikáért felelős miniszter, 
hogy számunkra egy elv működik: a szennyező fizet elve. Értelemszerűen én nem 
tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy a Nukleáris Alapba befizetés ne történjen. Azt 
gondolom, elég határozott voltam: a tárcánk, az államtitkárság egyértelműen azt 
mondja, a szennyező fizet elve alapján nem lehet megcsinálni, hogy a Nukleáris 
Alapba befizetés ne történjen.  

A Vértesi Erőművel kapcsolatban feltett kérdéseket képviselőtársam 
tökéletesen elmondta, én is csak ezt tudtam volna mondani, hogy 2010 óta, most már 
öt éve egyértelmű irány volt. Tehát a munkavállalókat tisztelve, becsülve és a 
nehézségeiket megértve, pontosan tudták, hogy 2015. december 31-én változás 
történik. Én csak egy dolgot tudok mondani, hogy egy dolgot nem szabad elfelejteni, 
hogy az Európai Bizottság jóváhagyta azt a 40 milliárdos csomagot, amivel a bánya 
működése során keletkezett veszteség térítését és várhatóan 2018-ig a rekultivációt 
finanszírozzuk. Ez egy olyan összeg, ami azt gondolom, hogy a képviselőtársam által 
elmondottakon túl az ott élőknek, mind a gazdasági szereplőknek, mind a térség 
gazdasági szereplőinek az egyik meghatározó elemévé tud válni ezen 40 milliárdos 
csomag elköltése miatt.  

Kérdés volt a hulladékkezelés és a jegyző kérdése, a kuka kérdése. A jegyző 
szerepe csak akkor, ha a szolgáltató és az igénybevevő nem tud megállapodni. Tehát 
amennyiben a nyugdíjas azt mondja, hogy neki elég a 80 literes legkisebb kuka, és ezt 
elfogadja a szolgáltató, akkor önmagában elég ez a megállapodás, nem szükséges a 
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bevonása, ha vita van, akkor van a jegyzőnek szerepe, de azt gondolom, hogy ez már 
önmagában lényeges.  

Paks és a német vezető kérdése. Azt gondolom, hogy most folynak a 
tárgyalások. Itt mindenféle hírek jönnek-mennek. Egy biztos, hogy számunkra, a 
minisztérium számára is a legfontosabb a nukleáris biztonság kérdése. Továbbra is 
ezt fogjuk szem előtt tartani, ez lesz a legelső szempont.  

Felvetette az iráni utat és a békés célú atomenergia-felhasználással kapcsolatos 
tárgyalásokat. Arról tudom tájékoztatni önt, hogy csak és kizárólag tárgyalások 
zajlottak, csak és kizárólag oktatás és a szakmai tudás átadása vonatkozásában. Ami 
konkrét megállapodásra jutó, az is kifejezetten infokommunikációs megállapodás 
volt. Tehát csak békés célú, oktatásra irányuló egyeztetéseket folytattunk.  

Felvetette még a járat-, ön azt mondta, hogy ritkítás, mi nem szeretjük ezt a 
szót használni, mi csak járatcsökkentést mondunk. Azt kell mondjam, egy nagyon 
hosszú folyamat előzte meg ezt a bevezetést, és határozottan tudjuk állítani, hogy 
munkahelycsökkenést ez nemhogy nem okoz, hanem kifejezetten kérés volt a 
vasúttársaság részéről, hogy olyan felesleges járatok mennek, ezzel 5 milliárd forint 
többletköltséget okozva… Tehát szeretném arról tájékoztatni önt, hogy azzal, hogy a 
járatokat csökkentettük, csak ott csökkentettünk járatokat, ahol 10 százalékos 
kihasználtság alatt volt, és ezzel 5 milliárd forintot takarítunk meg, illetve a túlterhelt 
munkavállalók reálisabb munkavégzését tudjuk biztosítani, akár a mozdonyvezetőket 
értem itt. Van a MÁV-nak még egy vállalása, hogy amennyiben mégis valahol 
problémát éreznek, vagy hirtelen valamilyen oknál fogva megnő az utasforgalom, 
akkor a következő menetrend-módosítással, ami 2016 második fele lesz, ezt kezelik, 
de mi nem prognosztizálunk ilyen problémát.  

Turi-Kovács Béla képviselőtársam által a Paks II. vonatkozásában 
elmondottakkal csak egyet tudok érteni. Én is azt gondolom, hogy egy dolgot nyíltan 
és egyértelműen ki kell mondani: Paks II.-re szükség van. Az odavezető út nem egy 
könnyű út, hiszen nagyberuházás, mindenféle érdekek találkoznak. Egy biztos, hogy a 
kormány elkötelezett a Paks II. megvalósítása iránt, ez irányban lépünk és megyünk 
tovább. Hozzáteszem, hogy a Paks II. beruházás nem az én minisztériumomhoz 
tartozik, tehát részletesebb felvilágosítást a Miniszterelnökség tud adni.  

Szentendrei kislakótelep, illetve panelkérdés vonatkozásában azt szeretném 
elmondani önnek, hogy csak jó hírekről tudok beszámolni. Elmondtam a gazdasági 
bizottsági ülésen is, és itt is a bevezetőmben, hogy valamennyi panelprogramban 
pályázott sikeres pályázó, eredményes pályázatot is beadott, tehát kétmilliárd forintos 
ráemeléssel valamennyien meg tudják valósítani ezt a fejlesztésüket, és a tárca tovább 
szeretné vinni ezt a programot; értelemszerűen lesz lehetőségük, ha még nem 
pályáztak, a szentendrei kislakótelepeknek is, amennyiben erre igényt tartanak, hogy 
ilyen fejlesztéseket megvalósítsanak.  

A 4-es út fejlesztése. 2015. december 16-án a kormányülésen fogunk ezzel a 
kérdéssel foglalkozni. Mi pontosan érezzük és látjuk annak a lehetőségét, hogy ott 
milyen kétszer kétsávos gyorsútbekötést lehet majd megcsinálnunk az ön által 
érintett térségben. Azt gondolom, hogy 16-a után konkrétumokról is be tudunk majd 
számolni önnek.  

Bencsik úr felvetéseire csak azt tudom mondani, hogy az alapbevezetéssel, 
amit elmondott, kedves János, maradéktalanul egyet tudok érteni. Mind az operatív 
program vonatkozásában, a 2014-2020-as források vonatkozásában elsődlegesen a 
kormány számára a középületek energiahatékonysági felújítását fogjuk szem előtt 
tartani, a pályázati kiírásaink is erre fognak elsődlegesen irányulni. Azt gondolom, 
hogy azokat a felvetéseket, hogy hogy tudjuk biztosítani a biztos energiaellátást, 
éppen ezért mondtam el az elején azt, hogy a diverzifikáció megteremtése nagyon 
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fontos, hiszen nem lehetünk egy államtól vagy egy útvonaltól függően. Ezért volt 
számunkra nagyon fontos a szlovák–magyar gáztranzit kiépítése, hiszen így van 
lehetőségünk más irányból érkező esetleges gázforrásokat is a magyarországi 
rendszerbe behozni, és ezért is tartjuk nagyon fontosnak a horvátországi 
kétirányúsítás megteremtését, hiszen azzal ismét egy jelentős diverzifikációs 
folyamatot tudunk majd biztosítani Magyarország számára.  

Felvetette a munkahely, belső migráció, növekedési pólus és munkába járás 
kérdését. Igen, a kormány elkötelezett a vonatkozásban, hogy ezeknek az ön által 
előközpontoknak nevezett helyeknek vagy térségeknek az infrastrukturális fejlesztését 
megvalósítsa. Elsődlegesen európai uniós forrásból, amennyiben erre már nincs mód, 
akkor hazai forrásból. Hiszen pontosan látjuk, hogy vannak olyan országrészek, ahol 
ezek már most a szükségesség határát súrolják, tehát ahová igenis kell fejlesztés, mint 
akár egy P+R parkoló, akár egy MÁV-Volán jobb kihasználtság megteremtése, és 
amire rákérdezett, hogy a vasútállomások fejlesztése, csak azt tudom önnek mondani, 
hogy pont az ilyen járatcsökkentésekből megmaradó fejlesztési forrást fogja tudni a 
MÁV ilyenre költeni, de amennyiben jelzi felé, hogy ezt saját forrásból már nem tudja 
megtenni, akár a „Modern városok” program keretében a kormány kész arra, hogy az 
ilyen központokat fejlesszük.  

A tatai edzőtábor volt még a kérdés. Erre is konkrét és egyértelmű választ 
tudok adni önnek. A kormány, a minisztérium elkötelezett a tatai edzőtábor 
fejlesztésére. Mi nem tudjuk elképzelni a magyar sportot a tatai edzőtábor nélkül. Egy 
a fontos, hogy a 2016-os olimpiáig most már ne nyúljunk ehhez a rendszerhez, hiszen 
készülnek a sportolóink, de 2016 után itt is komoly fejlesztéseket kívánunk elvégezni. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a válaszokat, tisztelt miniszter úr. Szeretném 

megkérdezni képviselőtársaimat, hogy valakiben még esetleg maradt-e kétpercnyi 
hozzászólási szándék, hiszen azt követően a miniszter urat engednünk kell tovább ma 
már a harmadik bizottsági meghallgatására. (Jelzésre:) Heringes Anita! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Egy kérdésemre nem kaptam 

választ, arra, hogy az állami vállalatoknál dolgozó munkavállalók munkaközi szünetét 
megoldják-e.  

A másik dolog pedig az, hogy a Vértesi Erőművel kapcsolatban direkt én úgy 
gondoltam, hogy ebbe nem szabad politikát vinni, és csak a munkavállalókkal 
kívántam foglalkozni, és arra nem hívtam fel a figyelmet, hogy ígértek ezeknek az 
embereknek egy másik típusú erőműben való foglalkoztatást, amire, ha a cselekvési 
terv elkészült volna, akkor lehet, hogy lett volna lehetőségük. 

Úgyhogy ebben, azt gondolom, a mostani kétharmados többség is komoly 
hibákat vétett, ezért a dolgozók szemszögéből próbáltam meg a kérdésemet feltenni 
és védeni az érdekeiket. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést. Miniszter úr, akkor az egyetlenegy kérdést 

legyen szíves megválaszolni.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: A munkaközi szünet 

rendezésére azért nem tértem ki, mert számomra is egyértelmű az irány, a jogszabályi 
előírásokat be kell tartani. Tehát ami a munkaközi szünet vonatkozásában jogi 
kötelezettség, azt meg kell adnunk a munkavállalóknak, tehát nincs mese. Pont a 
napokban a Kúria foglalkozott ezzel a kérdéssel, ennek a döntésnek az írásba foglalt 
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változatának a kézhez vétele után természetesen mi is az állami vállalatok 
vonatkozásában a kötelezőnek tűnő irányelvet be fogjuk tartani.  

A Vértessel kapcsolatban meg én teljesen egyetértek azzal, értelemszerűen 
ahogy elmondta Bencsik úr, hogy próbál a kormány a dolgozóknak, akiknek van ilyen 
szándékuk, lehetőséget biztosítani egyéb erőműben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a rendelkezésre állást. A miniszter úr 

tisztában van azzal, miután reggel óta együtt töltöttük a mögöttünk hagyott három 
órát, hogy ketten is végighallgattuk a Gazdasági bizottságban tett beszámolóját 
Manninger bizottságitag-társunkkal, mind a két bizottságban szolgálatot teljesítünk, 
viszont Manninger úrnak vissza kellett menni, hogy a Gazdasági bizottság 
határozatképességét tudja biztosítani, nekem viszont itt kellett a levezetéssel 
kapcsolatos feladatokat elvégezni. (Manninger Jenő megérkezik.) Innentől kezdve 
tovább tudja folytatni a Fenntartható fejlődés bizottsága is a munkáját, és az 
egyetlenegy szükséges határozathozatalra is sor kerül.  

Kívánjuk azt, hogy a következő esztendőben is álljon rendelkezésünkre az 
egyéves tapasztalatokat illetően. Azon államtitkár kollégáit pedig időközönként 
igénybe szoktuk venni bizottsági szinten is konzultációra, akiknek a portfoliója 
közvetlenül is kapcsolódik a bizottságunk munkájához. Arra kérjük a miniszter urat, 
hogy ezt a továbbiakban is biztosítsa, és az államtitkár urakat támogassa a velünk való 
együttműködésben. Köszönjük szépen. (Dr. Seszták Miklós: Köszönöm. További jó 
munkát kívánok, és áldott ünnepeket, sikerekben gazdag új évet!) Köszönjük szépen. 
(Rövid szünet.) 

Köszönöm a képviselőtársaim türelmét. 

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1829/2003/EK 
rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított 
élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának 
korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség 
tekintetében történő módosításáról [COM (2015) 177; 2015/0093 
(COD)] 

Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására: az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és 
takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására 
biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló kezdeményezésnek a 
megtárgyalására történő bejelentkezésünkről fogunk dönteni, ha egyetértenek a 
bizottságitag-társaim, Sallai elnök úrral egyeztetve igényt tartanánk arra a 
lehetőségre, hogy ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban a határozati házszabály 
140. § (4) bekezdése alapján külön foglalkozzunk, ha a házelnök úr ezt a kijelölést 
megteszi kezdeményezésünkre.  

Van-e valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
szavazzunk a kezdeményezéssel kapcsolatos kijelölés iránti kérelmünkről! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság tagjai támogatták.  

Egyebek 

Amire szeretném még felhívni a velünk együtt érző szakértők figyelmét is: a 
bizottság tagjai tudnak róla, hogy a következő héten, december 16-án, szerdán 
délelőtt 10 órakor a Képviselői Irodaház I. emeletén (Dankó Béla megérkezik.) a 
Magyar Természetvédők Szövetségével együtt fogunk műhelykonferenciát rendezni 
körkörös gazdaság témakörében. Nagy tisztelettel várjuk a bizottság tagjait és az 
érdeklődő képviselőket is.  
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Az ülés berekesztése 

Miután, ha a jóisten és a Házbizottság is megsegít bennünket, akkor ebben az 
esztendőben bizottsági ülést már nem fogunk tartani, mindenkinek köszönöm − 
Sallai elnök úr nevében is − az éves együttműködését, korrektségét, értelmes szakmai 
vitákban való részvételét. Áldott ünnepeket és sikerekben gazdag, fenntarthatósági 
sikerekben is gazdag új esztendőt kívánok! Köszönöm szépen a figyelmet. Az ülést 
bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc.) 
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a bizottság alelnöke 
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