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Napirendi javaslat  

 

1. Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter éves meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
 

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a gyepterületek 
védelme érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/12386. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
 

3. 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)  
Heringes Anita (MSZP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott 
 

Dankó Béla (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)   
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Hatvani Szabolcs munkatárs  
 
 

Meghívottak részéről  
 

Hozzászóló 
   

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 08 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel kérem az 
elnézésüket a kicsi csúszásért! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 
Jelenlegi információim szerint Manninger Jenő képviselő úr igazoltan van 
távol, és Bartos Mónika képviselő asszony helyettesíti, illetve Simonka György 
képviselő úr is jelezte távollétét, őt Varga Gábor képviselő úr helyettesíti, 
illetőleg Dankó Béla képviselő úr jelezte még, hogy nem tud itt lenni, őt 
Bencsik János alelnök úr helyettesíti, minden más bizottsági tag jelen van, a 
bizottság határozatképes. Ennek megfelelően a Fenntartható fejlődés 
bizottságának november 17-ei ülését megnyitom.  

Miután tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket, a bizottság 
tagjait és akik figyelemmel kísérik a bizottságunk munkáját, a kiküldött 
napirendi javaslatban egy apró módosítást javasolnék. Az eredeti terv szerint 
dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter éves meghallgatására került 
volna sor 1. napirendi pontként, 2. napirendi pontként a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvénynek a gyepterületek védelme érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kellene 
döntenünk, 3. napirendi pontként pedig az egyebek került volna 
megtárgyalásra. Egyeztetve kormánypárti képviselőtársaimmal arra tennénk 
indítványt, hogy Seszták Miklós miniszter úr késése miatt a 2. napirendi 
pontot vegyük az elsőnek, és a tárgysorozatba vételről döntsünk először, 
ennek megfelelően a 2. napirendi pont lenne Seszták miniszter úr 
meghallgatása. Abban az esetben, amennyiben az 1. napirendi pont végéig 
nem érkezik meg a miniszter úr, egy pici technikai szünetet kell majd 
elrendeljek, és azt követően tudjuk folytatni.  

Megkérdezem bizottsági tagtársaimat, hogy a napirenddel 
kapcsolatban van-e kérdés vagy javaslat, vagy van-e bármilyen más irányú 
indítvány. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, ezért 
kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy aki támogatja a módosított napirendet 
az 1. és a 2. napirendi pont felcserélésével, az kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénynek a 
gyepterületek védelme érdekében szükséges módosításáról 
szóló T/12386. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Ennek megfelelően az 1. napirendi pontban a természet védelméről 
szóló 1996. évi LIII. törvénynek a gyepterületek védelme érdekében szükséges 
módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételének a megvitatására 
kerül sor, a javaslat a Ház informatikai hálózatában a T/12386. számon érhető 
el. A tárgysorozatba vételről való döntés azért indokolt, mert jómagam önálló 
képviselői indítványként kerestem meg, és kértem az Országgyűlésben ez 
irányú döntését, ennek megfelelően a napirendi pont levezetésére megkérném 
Bencsik János alelnök urat.  

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
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ELNÖK: Sallai elnök úré a szó. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Képviselőtársaim! Egy nagyon fontos és stratégiai kérdésről van 
szó, hiszen Magyarország földrajzi adottságából adódóan a Kárpát-medence 
területe folyók hordalékkúpján létrejött síkságként klasszikusan nagyon sok 
gyepterületnek adott otthont, amelyet a hagyományos legeltetés és az 
állattartás tartott fenn sok-sok évszázadon keresztül. Ezen hagyományos 
tájhasználati módok nem pusztán azért jöttek létre, mert a hagyományos 
gazdálkodás ezt kívánta, hanem azért is, mert ezen gyepterületeknek egy 
nagyon komoly része termőképesség vonatkozásában viszonylag csekély 
értéket képvisel, ez azt jelenti, hogy 10 aranykorona alatti területekről van szó. 
A Hortobágy térségének egy jelentős részén, a Kiskunságban, a 
Nagykunságban, de a Kisalföldnek is vannak részei, a Duna-Tisza közének a 
Kiskunságon túli, északabbra eső részeiben is vannak azok a hagyományos 
gyepterületek, amelyek világviszonylatban is veszélyeztetettek. Ezen 
gyepterületek egyedülálló értéket képviselnek az Európai Unióban, 
Natura 2000-es jelölőterületként ezek a pannon szikes gyepterületek önálló 
jelölőrendszerrel hoztak létre és vittek az Európai Unióba egy egységes 
élőhelyet.  

A gyepterületek nagyon sok vonatkozásban jelentenek értéket 
számunkra. Részben őrzik a hagyományos állattartásnak, az extenzív 
legeltetésnek az emlékét, és ezen területeken maradhatott meg az a 
hagyományos állattartó forma, aminek környezetkárosító hatása, ökológiai 
lábnyoma rendkívül alacsony. Ezeken a területeken maradt meg rendkívül 
sokszínűen az az élővilág, amely hazánk természetiérték-gazdagságának most 
a legtöbb jeles képviselőjét adja a túzoktól kezdve a parlagi sason át – hogy a 
fokozottan védett állatokat említsem először – nagyon sok szikes fajig, a széki 
csértől a gulipánon át nagyon-nagyon sok más gerinctelen faj, növényfaj 
kötődik ezekhez az élőhelyekhez. Ezeknek az emberi gazdálkodására minden 
lehetőség megvan, hiszen ezek fenntartható használatára minden további 
nélkül lehetőséget teremtenek a mai tájhasználati módok, és ahol nincs 
legeltetéses állattartás, a kaszálási módszerekkel ezek a gyepterületek ott is 
fenntarthatóak.  

A rendszerváltáskor megközelítőleg… Fazekas Sándor miniszter úr 
meghallgatásán tettem szóvá először ezt a problémát, hogy a 
rendszerváltáskor megközelítőleg 1,2 millió hektár gyepterület állt 
Magyarország rendelkezésére, ami a szocialista…, bocsánat, tehát az 
elmúltnyolcévezés – hogy kell ezt mondani szépen? - …, az ezredforduló utáni 
évekre megközelítőleg 1 millió hektárra csökkent, és most a 2013-as utolsó 
tájhasználati jelentések és statisztikai adatok alapján alig haladja meg a 
700 ezer hektárt. Ezeknek a további fogyatkozása nem nagyon lenne 
szerencsés, és a legnagyobb probléma az, hogy olyan urbanizációs, illetve 
iparfejlesztési tevékenységek zajlanak ilyen területeken, amelyeknek nem 
lenne szabad itt előfordulniuk. Magyarországon rossz minőségű 
szántóterületből van jócskán, lenne lehetőség ott erdőtelepítésre, lenne 
lehetőség ott mezőgazdasági infrastruktúrára, és miután a gyepeknek a 
kereskedelmi értékét nagyon sokan kevesebbnek tartják, hiszen ott, ahol 
aranykorona-értékben megy a földadásvétel, ott ezek kisebb értéket 
képviselnek, emiatt rendszeresen ezen területek kerülnek veszélyeztetésre.  
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Ennek megfelelően, ezen okokból fogalmaztam meg azon 
jogszabályjavaslatomat, amely gyakorlatilag a művelésiág-változásoknak a 
korlátozását léptetné hatályba, és lehetővé tenné, hogy csak külön 
engedélyezési eljárással, az erdőkhöz hasonló korlátozással lehessen 
megváltoztatni a gyep és a kaszáló művelési ágat. Ez azért lenne jó, mert 
gyakorlatilag nem lenne lehetőség arra, hogy ezeket automatikusan feltörjék, 
akácosítsák vagy éppen hodályokat hozzanak rajtuk létre, hanem egy külön 
eljárás lenne, ami leginkább az erdőtörvényünknek a szabályozásához 
hasonlatos.  

A gyepterületeink megőrzése, az állattartás, az állatokkal való kapcsolat 
nemzeti identitásunk részét képezi, ezért azt gondolom, hogy egy nemzeti 
kormánynak fel kell vállalnia ezen élőhelyek és a Kárpát-medence ezen 
természeti tájai megőrzésének feladatait, és ehhez kérem, hogy a jogszabály-
módosító javaslatot egészítsék ki, tegyenek hozzá ötleteket, és vegyék 
tárgysorozatba azért, hogy ezekről beszélni lehessen. Ehhez kérem megtisztelő 
támogatásukat.  

 
ELNÖK: Az elnöklés feladatát visszaadom Sallai úr számára.  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárgysorozatba vételről való döntést kell 

meghoznunk, kérem, hogy ennek a tárgyalását nyissuk meg. Kérdezem 
képviselőtársaimat, a bizottság tagjait, hogy van-e az előterjesztéssel, a 
tárgysorozatba vétellel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat. (Senki nem 
jelentkezik.) Nyugodtan legyen, mert amíg nem jön Seszták miniszter úr, 
addig technikai szünet lesz így is, úgy is, tehát ráérünk beszélgetni. 
(Derültség. – Jelzésre:) Bocsánat, Turi Kovács Béla alelnök úrnak, miniszter 
úrnak adom meg a szót. 

Hozzászólások 

DR. TURI KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 
szépen a szót. Elvileg értem, és a magam részéről is támogathatónak tartom 
azt, hogy óvjunk meg gyepterületeket, de ennek van egy alapvető feltétele: 
hogy a legeltetéses gazdálkodás nálunk valamilyen módon is inkább fejlődjön, 
mint hogy visszafejlődjön. Most pontosan arról van szó, hogy nem örvendetes, 
de a legeltetéses gazdálkodás nálunk egyre inkább beszűkül, ez egy 
ténykérdés, minthogy az állatállomány is – számomra elég fájdalmasan – nem 
kellő mértékben növekszik, sőt ellenkezőleg, bizonyos területeken még inkább 
csökken.  

De van egy másik szempont, ami miatt én úgy gondolom, hogy ezt át 
kellene gondolni, tovább kellene gondolni. Vannak egész térségei az országnak 
– utalt erre egyébként az elnök úr is –, ilyen BAZ megyének egy 
meghatározott része, Nógrád megyének egy nagyon jelentős része, ahol azok a 
tulajdonosok, akik egy ilyen korlátozással néznének szembe, nagyon nehezen 
tudnának megbirkózni azzal az így előálló helyzettel, hogy voltaképpen a 
termelésük kerülne, úgy tűnik, ennek alapján erős korlátozás alá. Na most, ez 
egy olyan térségben, ahol egyébként is megélhetési gondok és problémák 
vannak, én azt gondolom, most aligha lehet aktuális.  

Én tehát a magam részéről valami más megoldást találnék erre. Hogy 
az értékes, legeltetésre egyébként alkalmas, olyan területek megmaradjanak, 
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és természet közeli lehetőségként maradjanak meg, azt én jónak tartom, de 
hogy ez azzal járjon egyben, hogy egyfajta korlátozást is jelentsen a 
mezőgazdasági művelésen belül, azt nehezen tudom elképzelni. Én azt hiszem, 
a mai vidéki társadalom nagyon nehezen veszi tudomásul már a Natura 2000-
nek is azt a fajta mennyiségét, amit a Natura 2000 érint, ott is számos vita 
volt, és azt gondolom, hogy még van ma is a területek kijelölésénél. Ez egy 
újabb vita lehetősége lenne. Én a vitát nem ellenzem, vitassuk meg, hogy lehet 
megoldást találni, de ez az én számomra túlságosan radikális megoldásnak 
tűnik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy további kérdés, 

hozzászólás van-e. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, akkor, 
azt hiszem, hogy előterjesztőként reagálnék, hogyha Bencsik János alelnök úr 
átveszi a levezetést.  

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

 
ELNÖK: Sallai úré a szó. 

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. 
Köszönöm szépen a hozzászóló gondolatait Turi Kovács Béla miniszter úrnak, 
alelnök úrnak. Azért fontos, hogy erről beszéljünk, és hogy ez világossá váljon, 
mert itt nincs erős korlátozás. A korlátozás egy dologban jelenik meg, hogy 
amit a jóisten gyepnek teremtett, vagy amit a több ezer éves gazdálkodás 
megőrzött idáig, annak a művelési ága ne változhasson, és erre minden 
észszerű szakmai, agrárszempont megvan. A korlátozás tehát nagyjából ebben 
merül ki, hogy a gyep művelési ágú területeknek és a kaszáló művelési ágú 
területeknek a művelési ágát ne változtassuk meg.  

A másik dolog pedig teljesen jogos, de sajnos nem a bizottságunkhoz 
tartozó kérdés az agrár-tájhasználat kérdése, hogy mennyi legelőállat-
állomány van, illetve hogy azoknak az extenzív tartási eszközei milyen 
lehetőségeket teremtenek, ugyanis azért nem…, tehát ez egy mezőgazdaság-
strukturális kérdés.  

Nem szeretnék senkit érzelmeiben megbántani, de az én 
meggyőződésem az, hogy a jelenlegi kormányzat alapvetően nagybirtokpárti 
és intenzívmezőgazdaság-párti, és azt szolgálja, támogatja minden erővel. Na 
most, ez azt eredményezi, hogy a legelőállat-tartás valószínűleg még tovább 
fog fogyatkozni a következő években is, ellenben a szálastakarmány 
hasznosítására ugyanúgy lehetőség van. Tehát hogyha a legelőállat-állomány 
helyett intenzív-állattartó-állományok jönnek létre telepeken, attól még a 
gyepszéna, amit lekaszálunk ezekről a területekről, ugyanúgy hasznosítható 
bálaként, és ugyanúgy elvihető. Nyilván egy picivel nagyobb az ökológiai 
lábnyom, nyilván nem annyira jó a biológiai vagy az ökológiai produktum, de 
ennek ellenére ez azt fajta korlátozást, hogy a szálastakarmányt hasznosítani 
lehessen, abszolút mértékben nem korlátozza. Tehát akármerre is megy a 
magyar állattartás jövője kormányzati stratégiától függően, a szálastakarmány 
hasznosítására így is, úgy is megvan a mód, és itt a legfontosabb az, hogy a 
beerdősültségtől megvédjük, illetve a feltöréstől megvédjük ezeket a 
területeket.  
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Egyetértek dr. Turi Kovács Béla alelnök úrral abban, hogy ezekről 
érdemes párbeszédet folytatni, ehhez kell az, hogy a tárgysorozatba vétele 
megtörténjen, és ezzel megnyílik ennek a párbeszédnek a lehetősége, hogy 
közösen gondolkodjunk a tevékenységnek, a célnak a végrehajtásáról. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Visszaadom az elnöklés feladatait az elnök úrnak.  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy további 

kérdés, hozzászólás van-e a tárgysorozatba vétellel kapcsolatban. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk.  

Határozathozatal 

Kérem, hogy aki a tárgysorozatba vételt támogatja, az kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Három. Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott a szavazástól? (Szavazás.) 
Hét. Megállapítom, hogy 7 tartózkodás mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba a szükséges jogszabály-módosítást.  

Ennek megfelelően az 1. napirendi pontot lezárom.  
A 2. napirendi pont megnyitása előtt technikai szünetet rendelek el. 

Kérem ez ügyben szíves türelmüket a miniszter úr megérkezéséig. Köszönöm.  
 

(Szünet: 14.22 – 14.42 óráig, 
Elnök: Sallai R. Benedek) 

 

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter éves 
meghallgatása (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 41. §-a alapján) 

ELNÖK: Tisztelt Jelenlévők, Bizottsági Tagok! Tisztelt Vendégeink! A 
Fenntartható fejlődés bizottságának a technikai szünet végét kívánom 
bejelenteni, és a 2. napirendi ponttal folytatnánk az ülésünket: dr. Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési miniszter éves meghallgatására kerülne sor az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján. Ennek a 
napirendi pontnak a lefolytatására az ügyrendnek megfelelően kerül sor.  

Elsőként is megkérdezem a miniszter urat – hogy további csúszásokat 
ne eredményezzünk a mai napján –, hogy mennyi idő áll a rendelkezésünkre.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Innentől kezdve 

most már csak haza kell mennem 300 kilométert, tehát ilyen szinten 
elméletileg a bizottság érezze nyugodtan magát! 

 
ELNÖK: Rendben van, ez a 300 kilométer nem jelenthet problémát, 

tekintetbe véve, hogy az infrastruktúrákért felelős minden bizonnyal 
gondoskodott az infrastruktúrákról (Dr. Seszták Miklós: Nagyon jó az 
infrastruktúra!), tehát ez akkor innentől kezdve nem aggaszt bennünket.  

Akkor a meghallgatást olyanformán nyitnánk meg, ahogy az 
eljárásrendünk előírja, és elsőként a miniszter úrnak adom meg a szót, hogy 
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mutassa be az elmúlt időszakban végzett tevékenységét és főleg a bizottság 
szakterületeihez tartozó munkáját a minisztériumának. Megadom a szót.  

Dr. Seszták Miklós tájékoztatója 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm 
szépen. Köszöntöm a bizottságot! Még egyszer nagy mea culpa a késésért! 
Mondhatnám, hogy az első bizottsági ülésen a meghallgatás egy órával 
hosszabb ideig tartott, és amiatt volt, de igazából tényleg elnézést!  

Ha megengedi a tisztelt bizottság, akkor úgy csinálnám, ahogy nálam 
már bevett gyakorlatilag, hogy végigmennék a portfóliónkat érintő témákon 
pár mondatban, és utána nagyon szívesen állok rendelkezésre mindenkinek, a 
kérdésekre a legjobb tudásom szerint fogok válaszolni, és igyekszem azokat 
kiemelni, amik a bizottság témájához jobban tartoznak.  

Először is, hozzám tartozik az energiaügy. A Gazdasági bizottság ülésén 
is elmondtam, hogy itt érdekes téma a rezsicsökkentés kérdése, több kérdés 
volt ott is, és, gondolom, itt is lesz, hogy hogyan értékeljük mi, a tárca a 
rezsicsökkentés lehetőségét, illetve annak fenntartását. Én egy dolgot tudok 
mondani, és továbbra is azt szeretnénk, hogy mindenképp szeretnénk 
megőrizni a rezsicsökkentést, amennyiben a piaci folyamatok nem lesznek 
kedvezőtlenek, akkor esetleg a rezsicsökkentést még tovább is folytatni, és 
vizsgáljuk az ipari rezsicsökkentés lehetőségét, talán már egy lépéssel 
közelebb vagyunk ahhoz, hogy az bevezetésre kerüljön. Mindenféle 
számítások állnak rendelkezésre számunkra, és azt látjuk, hogy egy 
átlagfogyasztó egy családi ház vonatkozásában 110 ezer forintot takarított meg 
a rezsicsökkentés vonatkozásában.  

Az energia terén mindenképp szeretném megemlíteni, hogy hogyan is 
készült fel a tárca a szükséges energiahordozók biztosítására a tél 
vonatkozásában. Mindenkit meg tudok nyugtatni, hogy megfelelő mennyiségű 
gáz áll a rendelkezésünkre. Az a speciális helyzet állt elő, hogy a 
magyarországi gáztározókban letárolt gáz fedezi a teljes téli fogyasztásra eső 
mennyiséget, tehát ha bármi olyan probléma jönne, hogy egy köbméter gáz 
nem érkezne be Magyarországra, akkor is rendelkezésünkre áll olyan 
gázmennyiség, hogy a fűtési idényben mind a lakosságot, mind az ipari 
felhasználókat megfelelő módon ki tudjuk szolgálni.  

Szeretnék egy kicsit beszélni a radioaktív hulladék és kiégett 
fűtőelemek kezeléséről szóló nemzeti programról. Igazából a minisztérium 
mint az atomenergiáért is felelős vagy az atomenergiát is felügyelő 
minisztérium, összhangban a kormányzati állásfoglalással, ez egy, a szennyező 
fizet elv alapján álló olyan program, amelynél – Anitával is, mint a térségben 
lakóval többször is beszéltünk már erről – nagyon fontos a radioaktív hulladék 
biztonságos kezelése. Talán a legnagyobb elismerés vagy a legnagyobb 
igazolás azzal kapcsolatban, hogy amit Magyarország e téren csinál, az pozitív, 
az, és arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy idén tavasszal 
Washingtonban Magyarország megkapta az „Atomok a békéért”-díjat a békés 
célú atomfelhasználással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez egy olyan díj, 
amire méltán lehetünk büszkék.  

Akkor most szeretnék a fejlesztés- és klímapolitikához és a kiemelt 
közműszolgáltatáshoz kapcsolódó államtitkársági portfólióról egy pár 
mondatot mondani a bizottságnak. Az egyik a 2014-2020-as KEHOP-
programmal kapcsolatos tevékenységünk. Azt kell mondjam a bizottságnak, 
hogy 2016-ban 10 milliárd forint keretösszeggel sikerült megjelentetni a 
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közép-magyarországi régióra önkormányzati igénybejelentés mellett 
energiahatékonysági támogatást, ez hőszigetelésre, nyílászárócserére és 
napelemes rendszerek kiépítésére vonatkozik. Azért érdekes a helyzet, és azért 
mondtam, hogy kifejezetten a KEHOP-5.2.9. vonatkozásában sikerült erre 
10 milliárd forintot biztosítani, mert a 2014-es ciklusban átalakult a KEHOP 
felhasználási rendszere, hiszen minden önkormányzati, úgynevezett 
energetikai korszerűsítési beruházás a TOP-pályázat keretében valósul meg, 
viszont van Közép-Magyarország, amely kiesett ebből a lehetőségből, és ezért 
sikerült 10 milliárd forintot a KEHOP-5.2.9-ből erre kiírnunk.  

A párizsi klímakonferenciával kapcsolatos tevékenységről is szeretnék 
beszámolni a bizottságnak. Magyarország az európai uniós tagállamok közül 
először vagy az elsők között ratifikálta a párizsi megállapodást egy ratifikációs 
eljárás keretében 2016. október 5-én, illetve letétbe helyeztük az erről szóló 
okmányt az ENSZ központjában. Ami ennek a megállapodásnak vagy ennek a 
párizsi megállapodásnak a lényege vagy a fő célja, hogy 2 Celsius-fok alatt 
tartsuk a globális átlaghőmérséklet emelkedését. Több piaci szakértő, több 
klímapolitikus, illetve jómagam is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, 
jövőbe mutató megállapodás, és ezért volt öröm számomra, hogy 
Magyarország elsőként ratifikálta ezt, illetve helyezte letétbe ezt az okmányt.  

Szeretnék beszélni egy picit a 2016. év vonatkozásában a 
szemétszállítással kapcsolatos átalakításokról. Ez többféle sajtóorgánumban, a 
múltkor, a másik bizottságban is és már a korábbi bizottsági meghallgatáson 
is – akkor kezdődött el ez az átalakítás – felmerült. Én szeretném elmondani a 
bizottságnak, hogy a minisztériumi álláspont szerint ez az átalakítás egy 
szükséges és egészséges átalakítás volt, egységes színvonalú és nonprofit 
jellegű hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer alakult ki. 
Értelemszerűen amennyiben kérdés van, részletesen be tudok számolni erről, 
mindenféle anomáliákról, esetlegesen a számlázás kérdéséről, ha érdekli a 
bizottság tagjait, nyugodtan vessék fel, már rutinosan tudjuk erre a megfelelő 
választ.  

A bizottságot érintően az „Otthon melege” program vonatkozásában 
szeretnék beszámolni arról, hogy 25 milliárd forint keretösszeg erejéig 
tudtunk programsorozatot finanszírozni. Eddig 85 ezer háztartás 
vonatkozásában biztosítottunk valamilyen szintű fejlesztést, elavult háztartási 
gépek cseréjére vagy kazánok és nyílászárok cseréjére is kiterjedően sikerült 
finanszírozást biztosítani, és elindult a társasházak és családi házak komplex 
energetikai felújítása, ezt 2016-ban hirdettük meg, és 50 ezernél több pályázat 
érkezett, tehát reményeink szerint 50 ezer háztartásban javulhatnak az 
energiahatékonysági feltételek ezen pályázat keretében.  

A megújuló energiával kapcsolatos részarány eléréséről szeretnék még 
tájékoztatást adni a bizottságnak. A kormány, illetve a magyar állam azt 
vállalta az Európai Unió felé, hogy 2020-ig 14,65 százalékos 
megújulórészarány-teljesítést fog elérni. Mint ahogy elmondtam, 2013-ban 
már elértük a 2016-os szintet, 2014-ben elértük a 11,1 százalékot, és a mostani 
számítások szerint – a pontos számok most készülnek – 2015-2016-ban 
sikerült elérnünk a 13 százalékot meghaladó részesedést. Ez azt jelenti, hogy 
nyugodtan mondhatjuk, hogy 2020-ig a szükséges részarányt teljesíteni 
fogjuk.  

A 2014-2020-as időszakban energetikai célokra fordítható források 
összege – csak a számok nagysága miatt szeretném tájékoztatni erről a 
bizottságot – 768 milliárd forint.  
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Az infokommunikáció és a fogyasztóvédelem is a tárcánkhoz tartozik, 
ez talán kevésbé a bizottság portfóliója, de azért egy pár mondatot erről is 
szólnék. Elindult a szupergyors internet kiépítése, 2020-ig vállalta a kormány, 
hogy minden háztartásban biztosítja a 30 megabit/szekundumos 
csatlakozásipont-elérhetőséget, ezt mi szeretnénk 2018. év végéig 
megcsinálni. Ez egy 60 milliárdos beruházás, és 370-400 ezer háztartás 
vonatkozásában jelent majd fejlesztést, aminek egy részét a piaci szereplők 
végzik, egy részét a kormány, illetve az állam uniós forrás felhasználásával.  

Fogyasztóvédelem. Két jelentős momentumot szeretnék megemlíteni a 
bizottságnak: az egyik a 2015-ben elfogadott törvénymódosítás, amelyben 
szigorítottuk a vásárlók átverésére szakosodott árubemutatós cégek 
tevékenységét. Három jelentős rész van ebben, ami szigorítást jelentett: az 
ingyenes juttatás reklámjának a tilalma, az ügyfélszolgálat előírásának a 
bevezetése és a bemutatókon a hitelközvetítés lehetőségének a megszüntetése. 
Megint mérséklet kérdése, hogy ez sok vagy kevés, vagy hogy lehetett volna 
többet csinálni, de ez az első olyan lépés, ami valami módon érdemben 
próbálja az árubemutatós kereskedelmet korlátok közé szorítani, mérsékelni. 
Értelemszerűen 2016-ban az árubemutatókat illető panaszok száma 
jelentősen csökkent. Hogy ez ennek köszönhető-e, vagy hogy az emberek 
kicsit jobban gondolkodnak, azt nem lehet tudni, de egy biztos: valamilyen 
lépést megtettünk ezen a téren.  

A békéltető testületek vonatkozásában 71 százalékkal emelkedett az 
egyezséggel lezáruló jogviták száma, mi ez is jelentős eredménynek érezzük. 
Illetve arról szeretném még tájékoztatni a bizottságot, hogy a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság 2017. január 1-jével beolvad az NFM-be, és ott 
önálló osztályként fogja a feladatát betölteni.  

A közlekedéspolitikáról tényleg csak nagy vonalakban szólnék, és, 
mondom, inkább kérdésre válaszolnék, ha megengedik a bizottság tagjai. Ami 
lényeges, hogy a jelentős európai uniós forrás mellett a magyar 
költségvetésből 2020-ig a kormány 400 milliárd forintnyi saját forrásból 
kíván útfelújításokat csinálni, illetve a felújítás mellett új utakat kivitelezni. 
Értelemszerűen szeretnénk teljesíteni azokat a vállalásokat, hogy azt 
mondtuk, hogy 2018-ig elérjük az országhatárt, illetve minden megyei jogú 
város bekötésre kerül a gyorsforgalmi úthálózatba. Mi úgy látjuk, hogy ezt a 
vállalást teljesíteni tudjuk olyan módon, hogy minden ideirányuló fejlesztést 
megkezdünk, és az érdemi munka ezeken a szakaszokon megkezdődik. A 
tegnapi nap híre, hogy Békéscsabán is megindultak a fejlesztések, Békéscsabát 
bekötése a gyorsforgalmi hálózatba.  

Jelentős, a tárcát érintő és a közlekedéssel összefüggő feladatváltozás 
volt, hogy 2016. november 1-jétől a magyar állam átvette Budapesttől az 
elővárosi közlekedésnek a működtetését. Ez egy olyan jelentős lépés a tárca 
életében, amely jelentős feladatot ró a tárcára, de azt reméljük, hogy se az 
utazóközönség, se az itt dolgozók nem fognak rendelkezni negatív 
tapasztalatokkal.  

A vagyonpolitikáról szeretnék még három mondatot mondani. 
Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy az állami vállalatok 
vonatkozásában a két legjelentősebb a Szerencsejáték Zrt. és az MVM-csoport. 
A Szerencsejáték Zrt. teljes költségvetési hozzájárulása meghaladta a 
90 milliárd forintot, míg az MVM-csoport a mindenkori történelmének 
legnagyobb árbevételével rendelkező évet zárt: 1266 milliárd forintnyi 
árbevételt meghaladó bevétele volt. Azt gondoljuk, hogy ezzel azt tudjuk 
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bizonyítani, hogy az állam is lehet jó gazda egy gazdasági társaságnál. Mi ezt 
tehát mindenképp pozitívan értékeltük. Szeretnék még beszámolni egyetlen 
momentumról – szintén az állam mint jó gazda kérdéskörben –, a Rába-
csoport kapcsán arról, hogy 2016. I. féléve vonatkozásában 20,5 milliárd 
forintnyi árbevételt ért el a Rába-csoport. 

A Nemzeti Eszközkezelőről még egy pár mondat. A Nemzeti 
Eszközkezelő jelenleg 37 230 darab ingatlan vonatkozásában fogadott el 
felajánlást, ebből 25 636 darab ingatlan vonatkozásában le is zárta a pénzügyi 
tranzakciót. Ez azt jelenti, hogy 152 ezer ember lakhatását oldotta meg a 
kormány által bevezetett program. Szeretnék még két számot mondani: 
99 milliárd forintnyi költségvetési forrás bevonásával eddig 223 milliárd 
forint jelzáloghitel megfizetése alól mentesítettük a hiteladósokat.  

Szeretnék még beszámolni a bizottságnak a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Programról, más néven a TTT-programokról, ez azt 
jelenti, hogy tanuszoda-, tornaterem- és tanteremfejlesztési program valósult 
meg és folyik jelenleg az országban. Ez azt jelenti, hogy 78 projekt összértéke 
38 milliárd forint, ebből 24 településen 100 tanterem fejlesztése valósul meg, 
24 tanuszoda, 25 tornaterem és 5 komplett iskola épül a 2016/2017. tanévben. 
Tovább folyik ezen program II. ütemének a megszervezése, illetve 
megtervezése, és nagy reményt látunk arra, hogy 2018 év végéig el tudjuk 
mondani, hogy minden járásban van tanuszoda és olyan sportolásra alkalmas 
tornaterem, amely versenysport végzésére is alkalmas.  

Az iparipark-koncepciót a kormány elfogadta 2016-ban, létrehoztuk a 
Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.-t. Már két jelentős 
beruházásunk meg is valósult, illetve folyik: az egyik a hatvani Bosch ipari 
parkban 64 ezer négyzetméter csarnok kialakítása, illetve Pátyon 23 ezer 
négyzetméter csarnok megépítése. A másik bizottságban megkérdezték – 
azóta a kollégáim megkérték az adatokat –, hogy a pátyi ingatlanfejlesztés 
kapcsán 2 ezer munkahely vonatkozásában áll be pozitív változás, ez vagy 
megtartás vagy felvétel. A Bosch hatvani ipari parkban megépülő csarnoka 
vonatkozásában meg ezer főt meghaladó fejlesztést fog a Nemzeti Ipari Park 
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. végrehajtani. Ez azért jelentős, mert ezek a 
fejlesztések már olyan ipari parki fejlesztések, amelyek önmagukban is 
gazdasági alapra helyezhetőek, tehát állami támogatás nélkül, piaci alapon 
fenntartható fejlesztések ezek.  

Két jelentős változás van még a minisztérium életében. Az egyik, hogy 
2016 tavaszán a turizmus mint egész átkerült a Fejlesztési Minisztérium 
portfóliójába, egy kormánybiztos, illetve a Magyar Turisztikai Ügynökség 
vezetésével egy egységes turizmusirányítás jött létre Magyarországon. Az 
utóbbi időszak egyik változása volt még, hogy a postaügyek és a nemzeti 
pénzügyi szolgáltatások 2016 augusztusában átkerültek a Fejlesztési 
Minisztériumhoz, és elsősorban a kormánybiztos asszony operatív 
együttműködése mellett végezzük ezt a feladatot.  

Elnök úr, ha megengedi, első körben ennyit, és természetesen várom a 
bizottság tagjainak a kérdéseit.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a miniszter úrnak a beszámolóját, és akkor 

megnyitnánk a kérdezés lehetőségét. Kérdezem képviselőtársaimat, a 
bizottság tagjait, hogy akkor kiben merül fel kérdés az elhangzottakat 
követően. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszony! 



 14

Hozzászólások, kérdések 

HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. 
Miniszter úr, az esetek többségében az államtitkáraitól kapom meg a 
válaszokat, ezért lesz olyan kérdés, amit nekik feltettem, de szeretném a 
miniszter úrtól is megkapni rá a választ, hátha pozitívabb válasz érkezik, 
hiszen mégiscsak ön irányítja a minisztériumot.  

Az első kérdésem nekem az NHKV-val lenne, mégpedig az, hogy április 
1-jétől kellett volna a munkáját végeznie az NHKV-nak, és kiküldenie a 
számlákat a lakosságnak. Amiket a cégről eleinte, nyáron megtudhattunk, az 
annyi volt, hogy 3,5 millióért bérel magának irodát, hogy az átlagfizetés 
410 ezer forint, és hogy 18, nagy részében felső-középkategóriás autó 
beszerzése volt az egyik elsődleges feladata. A számlák kiküldése most, 
november környékére sikerült úgy nagyjából. Most őszintén kérdezem: ha egy 
ilyen típusú cége lenne a miniszter úrnak, amelynek az elsődleges feladata az 
lenne, hogy jó béreket fizessen, drága irodát béreljen magának, drága autókat 
béreljen magának, és a munkáját nem végzi el, az jól csinálja a dolgát, vagy 
nem jól csinálja a dolgát, azt a vezetőt ki kell kérdezni arról, hogy hol hibázott, 
vagy jó ez a rendszer, amit kitaláltak, ez a központosítás, vagy nem jó? Ebben 
tényleg nagyon kíváncsi lennék a válaszára, mert szerintem az nem egy jól 
működő cég, ahol háromnegyed év megy ki majdnem egyszerre, 30 napon 
belül nagyjából háromnegyedévnyi számlát fognak megkapni a lakosok.  

A másik kérdésem a panelprogrammal kapcsolatban lenne. A miniszter 
úr azt mondta az előző meghallgatáson, hogy mindenképpen szeretné 
folytatni ezt a programot. Mire számíthat a lakosság? Merthogy énszerintem 
az az igazi rezsicsökkentés, amit nem kell kifizetni, hogyha úgy tudjuk 
leszigetelni ezeket a házakat, hogy azokban a fűtés akkor úgy működhessen, 
hogy ne kelljen érte sokat fizetni, mert annak van értelme.  

Pont a héten volt egy kérdésem az energetikai salátatörvénnyel 
kapcsolatban, és módosítót is nyújtottam be, amelyben a Paksi Atomerőmű 
dolgozóinak a munkarend-változtatása volt. Én a módosítómban annyit 
kértem, hogy miután ez egy nagyon speciális üzem, azt gondolom, hogy 
szakembereknek kellene meghatározniuk a Paksi Atomerőmű dolgozóinak a 
munkarendjét, ezért a munkarend meghatározását a módosítómban Paks 
engedélyeséhez utaltam volna. Aradszki államtitkár úr azt mondta, hogy ha a 
nukleáris biztonságot nem veszélyeztetné, akkor őszerinte ez esetlegesen még 
támogatható is, ehhez képest ez bizottsági ülésen elutasításra került. 
Szeretném a miniszter úrtól megkérdezni, hogy ennek mi az oka.  

A turizmus most került át teljes területen a minisztériumához. Mire 
számíthatunk ezen a területen? Anno, még az év elején Rogán miniszter úr 
volt az, aki benyújtott egy indítványt, amelyben a teljes vendéglátás és 
turizmus átszervezésének a pontjait láthattuk. Erre számíthatunk most? És 
persze nem szép kérdés, de azért én megkérdezem, hogy turisztikai 
szakemberként számíthatunk-e Orbán Ráhelre.  

Az M4-M8-as út az egyik legrosszabb, a legtöbb baleset itt történik. 
Mikor számíthatunk arra, hogy itt bármi történik, és az embereknek nem a 4-
es út lesz az egyetlen lehetőségük? Mert ott a környékbeliek már nagyon-
nagyon várják. Számíthatnak-e bármilyen előrelépésre, vagy a politika majd 
felőrli ezt a kérdést?  

Az utolsó kérdésem egy ugyanolyan kérdés, amit már nagyon-nagyon 
sokszor feltettem, és nagyon sokszor válaszolt nekem Fónagy államtitkár úr a 
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paksi támogatásokkal kapcsolatban. Miután a nemzeti vagyon a miniszter 
úrhoz tartozik, és az MVM is a miniszter úrhoz tartozik, így áttételesen a paksi 
támogatási rendszer is a miniszter úrhoz tartozik. Miért van az, hogy 
mindenben, ami sporttámogatás, tájékoztatási támogatás, csúszásban van az 
MVM, vagy meg sem történik Pakssal kapcsolatban? Egyszer azt a választ 
kaptam Fónagy államtitkár úrtól, hogy átstrukturálták a támogatási rendszert, 
és miután a miniszter úr is elmondta, hogy a mindenkori legnagyobb 
árbevétele van most az MVM-nek, és azt gondolom, hogy a Paksi Atomerőmű 
nagyban hozzájárul ehhez a kérdéshez, innentől kezdve nem teljesen értjük, 
hogy mi történik itt. Értjük, hogy a támogatási rendszer át lett strukturálva, és 
hogy az MVM Veszprém kézilabdacsapata 639 millió forint szponzorálási 
támogatást kap, miben más az Atomerőmű Sportegyesület kosárlabda-
szakosztálya? Ezekre szeretnék választ kapni. Köszönöm.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Elnök úr, ha 

megengedi, akkor rögtön válaszolnék, jó? Vagy szedjük össze a kérdéseket?  
 
ELNÖK: Hogyha nem okoz nehézséget – nem tudom, mennyire 

jegyzetelt a miniszter úr, elnézést, nem figyeltem –, akkor szerintem várjunk 
meg egy kört, és utána egyben.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Jó, jó, jó.  
 
ELNÖK: Bencsik János alelnök úrnak adom meg a szót.  
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: A miniszter úr 

említette a beszámolójában a párizsi klímacsúcs eseményét, és az azzal 
kapcsolatos magyarországi álláspontot is. Én magam is egyetértek azzal, hogy 
az általunk okozott mértékben és az ország anyagi teherviselő képességét 
figyelembe véve részt vegyünk a nemzetközi klímamegállapodások 
teljesedésének elősegítésében, ugyanakkor legalább ilyen fontos, vagy még 
fontosabb a mi megmaradásunk szempontjából az, hogy képesek vagyunk-e a 
változásokhoz megfelelően és időben alkalmazkodni. Ezt szolgálja részben a 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, amelynek az első időszaka lezárult. A 
tárca kezdeményezésére megszületett a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2. 
változata, amelyet egy esztendővel ezelőtt a kormány meg is tárgyalt, jóvá is 
hagyott, de végül az Országgyűlés elé nem került beterjesztésre, arra 
hivatkozva, hogy a párizsi klímacsúcson született megállapodás tagországokra 
vagy részes felekre kötelezően előírt részei beépítésre kerüljenek. A kérdésem 
az, hogy hol tart ez a folyamat a tárca belső életében, tehát a NÉS-2 párizsi 
klímacsúcson született döntések figyelembevételével történő átdolgozása 
közeledik-e a végéhez, és számíthatunk-e arra, hogy ismételten a kormány, 
illetve majdan az Országgyűlés elé fog kerülni. Ugyanis abban lehet 
meghatározni és rögzíteni azokat az alkalmazkodási peremfeltételeket, 
amelyeket jól lehetne hasznosítani a most futó európai költségvetési és 
pályázati időszak keretében kiírt pályázatok benyújtásánál. Elsősorban 
önkormányzatok számára, kistérségek számára biztosítana ez valamiféle 
támasztékot, szakmai, szakpolitikai támasztékot.  

A másik kérdésem a köznevelési infrastruktúra fejlesztésével 
kapcsolatos. A miniszter úr beszámolt arról, hogy hány iskola épül, hogy 
tanuszodák, tornatermek épülnek. A kérdésem egyrészt az, hogy 
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nagyságrendileg ez hány gyermeket érinthet országszerte. Másrészt pedig az, 
hogy növelte az állam a szerepvállalását a közoktatásban, és a következő év 
elejétől kezdve a közoktatási intézmények, tehát az épületek túlnyomó 
többségének a kezelése is állami fenntartásba kerül, állami feladat lesz. 
Tervez-e a tárca segítséget nyújtani az intézményfenntartó számára, hogy a 
közoktatási intézmények az energiahatékonyság területén tovább tudjanak 
lépni, ugyanúgy, ahogy a korábbi időszakban erre a Környezet és Energia 
Operatív Program, illetve más programok is nyújtottak segítséget? Mire 
számíthatnak azok a települések, amelyek már ugyan nem felelnek 
közvetlenül az intézmény üzemeltetéséért, de mégis fontosnak tartják azt, 
hogy az oda járó gyermekek egyrészt rendbetett épületekben, iskolákban, 
másrészt pedig energiatakarékos, energiahatékony épületekben 
tanulhassanak, mert ez az ő szemléletüket is tudja alakítani, és a 
későbbiekben őbelőlük lehetnek a fenntarthatósági célok és szempontok 
érvényre juttatóinak zászlóvivői?  

A harmadik a közlekedéssel kapcsolatos. Volt itt szó a gyorsforgalmi 
utakról, volt szó a vasúti közlekedésről, a kerékpáros közlekedésről nem tett 
említést a miniszter úr. Ennek két aspektusa van. Az egyik a vidéki térségek. 
Mert hogy én értem, a gyorsforgalmi utakra szükség van, fel tudják tárni 
azokat a gazdaságszervezési központokat, amelyek jelentős kihatással bírnak a 
városhoz kapcsolódó térségek mindennapjainak megszervezésében, a 
gazdaság fejlődésében, ez rendben van. Ugyanakkor vannak belső perifériák 
gyönyörű természeti adottságokkal, a tájban élő emberekkel, akik keresik a 
megélhetési, boldogulási lehetőségeiket, igyekeznek kialakítani a helyi 
gazdaságok színes szövedékét, mezőgazdasági tevékenységet végeznek, 
kézműves termékeket, kézműves élelmet állítanak elő, bekapcsolódtak a 
szelídturizmusba. Az ő továbblépésük és az őáltaluk megteremtett érték 
értékesíthetősége szempontjából fontos, hogy a vidéki térségekben, a kis 
tájakon belül, ott, ahol ennek van értelme, és van attrakció, kerékpárutak, 
turizmust is szolgáló, illetve a kikapcsolódást, a rekreációt is szolgáló 
kerékpárutak épüljenek. Hogyan állunk ezzel, tehát folytatódnak-e azok a 
programok, amelyek korábban elérhetőek voltak? Csak azért is, mert nálunk 
van most jelenleg az országban a legnagyobb forgalmat bonyolító 
kerékpárútszakasz Tatabánya és Tata között az Által-ér mentén, összekötöttük 
egy vízgyűjtő-rehabilitációs programmal, aztán egészen a Dunáig folytattuk a 
kerékpárút megépítését. Még a mostani, késő őszi időszakban is hétvégenként 
alig-alig lehet közlekedni a kerékpárúton, olyan sokan veszik igénybe, városi 
emberek is kimennek a falusi rétesházba, kávézóba, megállnak, elköltenek egy 
kis pénzt, ők kipihenik magukat, az ottani falusiak pedig valami kis kiegészítő 
haszonvéttel gazdagodhatnak. Ennek tehát ez a lényege.  

A másik pedig, hogy persze a városi emberek is közlekednek, jó lenne, 
hogyha minél többen közösségi közlekedési módokkal, illetve kerékpárral 
közlekednének. Vannak-e olyan speciális elképzelések a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál, hogy a városi kerékpáros közlekedés fejlesztésére is jusson 
elegendő figyelem, illetve elegendő támogatás? Köszönöm szépen. (Dr. 
Seszták Miklós: Köszönöm.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdéseket. Megkérdezem a miniszter 

urat, hogy tudja-e jegyzetelni, hogyha egy blokkban megy.  
 



 17

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Abszolút! 
(Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönöm, köszönöm szépen. Kepli Lajos képviselő úr! 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Én is köszönöm szépen a lehetőséget, 

miniszter úr, hogy személyesen válaszol a kérdéseinkre, amire a parlamentben 
nem nagyon szokott sor kerülni. Van néhány dolog, amit még itt 
képviselőtársaim nem említettek.  

A hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban most nem is 
kifejezetten a központi koordinációs szervnek a számlázással kapcsolatos 
problémájára gondolok, mert azt már Heringes Anita képviselőtársam 
megkérdezte, hanem hogy magát ezt a regionális hulladékgazdálkodási, 
elsősorban lerakásra épülő rendszert a miniszter úr hosszú távon 
fenntarthatónak tartja-e – a közelmúlt eseményei nem feltétlenül ezt 
támasztják alá –, illetve hogy a sajtóban már beharangozott következő 
rezsicsökkentési hullám szintén érinti-e a hulladékszállítási díjakat, és hogyan 
tudja ez a rendszer ezt még „benyelni”, csúnya kifejezéssel, van-e erre 
vonatkozóan vagy a hulladékgazdálkodási rendszer megváltoztatására 
valamilyen elképzelés? 

Itt szóba került a hulladék energetikai célú hasznosítása, erőműépítés, 
ennek a részleteire volnék kíváncsi.  

A következő: a megújuló energiával kapcsolatban szintén mondott 
néhány mondatot a miniszter úr. Változott-e valami a kormány álláspontjában 
a szélenergia tekintetében, illetve a megújuló energiák támogatási 
rendszerével kapcsolatban? Itt nem is a METÁR-rendszerre gondolok 
annyira, hanem inkább magára a megújuló energiát hasznosító berendezések 
támogatására, a termékdíjjal kapcsolatos szabályozások fonákságaira.  

Az energiaszektorral kapcsolatban az állami tulajdonba vétel 
folytatódik-e? Itt főleg a szolgáltatói szektorban történt ez meg, viszont annak 
idején azért a sajtó elég sokat cikkezett róla, hogy ezt a kormány a termelő 
szektorra, a termelő létesítményekre, az erőművekre konkrétan kiterjesztené, 
és itt elsősorban a Mátrai Erőmű mint a második legnagyobb hazai erőmű 
került szóba. Milyen tervek vagy elképzelések vannak ezzel kapcsolatban?  

A közlekedés terén mint balatoni embert nyilván fokozottan érdekel, 
hogy beharangozták, aztán mégsem valósult meg az M7-es autópálya plusz egy 
sávval történő kibővítése. Ez mikorra várható? Van-e valami konkrét 
elképzelésük ezzel kapcsolatban? Főleg a szezonban ez egy nagyon kardinális 
kérdés, mert közlekedési szempontból szinte járhatatlan, főleg ha egy-egy 
baleset is történik.  

És ha már Balaton, akkor a turizmussal kapcsolatban: most átkerült 
önökhöz a turizmus, létrejött a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., és azóta 
gyakorlatilag amit tapasztalhatunk, az nem feltétlenül pozitív. Először 
megtörtént a balatoni fejlesztési forrásokról szóló kormányrendelet 
visszavonása, utána megtudtuk, hogy az idegenforgalmi adó utáni állami 
támogatás is csökkenni fog, most, a múlt héten a legújabb sajtóhír szerint 
értékes balatoni ingatlanoktól, az Erzsébet-szállóként működő ingatlanoktól 
igyekszik megszabadulni a kormány. Ez már az új turisztikai koncepció része-
e, vagy mégis mi az elképzelése ezzel a régióval kapcsolatban a kormánynak és 
önnek személy szerint, miniszter úr, mint a turizmusért felelős miniszternek?  
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Végül egy nagyon aktuális téma, ami szintén a minisztériumhoz 
tartozik: benyújtásra került egy határozati javaslat a részemről az óraátállítás 
eltörlésével kapcsolatban, amelynek a tárgysorozatba vételét a hétfői napon a 
Gazdasági bizottság egyhangúlag támogatta. Azóta egymásnak eléggé 
ellentmondó nyilatkozatok jelentek meg mind a kormánypárt, mind a 
minisztérium részéről, hol támogatásukról biztosítják, hol azt mondják, hogy 
különböző okokból nem lehetséges. Én a miniszter úr álláspontjára vagyok 
ezzel kapcsolatban kíváncsi. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Megkérdezem, kormánypárti 

érdeklődő van-e. (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor átadnám az 
ülésvezetést, hogy én is tudjak kérdezni.  

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

 
ELNÖK: Az elnök urat illeti meg a kérdezés joga.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a 

szót. Miniszter úr, én is meg szeretném köszönni, hogy az országgyűlési 
törvénynek megfelelően elfogadta a meghívásunkat, és megjelent itt a 
körünkben, és kérem, ne vegye udvariatlanságnak vagy barátságtalanságnak, 
hogyha ellenzéki pozíciómból adódóan esetleg néhány olyan kérdést teszek 
fel, amelyek nem a pozitívumokra és nem a teljesítmények eredményeire 
vonatkoznak… 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Az lenne a furcsa, 

ha azt tenné. Az számomra veszélyes lenne. (Derültség.)  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Sok apró pontom 

van, általában szerintem röviden megválaszolhatóak, és akkor megyek végig.  
Alapvetően elsőként is reagálok arra, hogy az MVM, illetve a 

Szerencsejáték Zrt. esetében reagált arra, hogy az állam is lehet jó gazda, és 
gazdálkodhat eredményesen. Pont két olyan céget mondott, amelyek 
monopolhelyzetben vannak, és milliárdokat költ a saját reklámozására 
teljesen indokolatlanul; ez ellenkezőleg, nem pont azt bizonyítja-e esetleg, 
hogy nem lenne szabad…? A józan ész szerint egy monopolhelyzetben lévő 
állami vállalatnak az ilyen irányú forrásait nem nagyon lehet megmagyarázni, 
hiszen ezek közforrásoknak minősülnek a cégek tulajdonszerkezetéből 
adódóan. Tehát nem lehet-e esetleg elváltozási szükségességet a tekintetben, 
hogy ezeket az indokolatlan milliárdokat esetleg más közfeladatokra 
fordítsák?  

Figyelmébe szeretném ajánlani, és hála a jó égnek, ebben semmi kritika 
nincs, hogy egy országgyűlési határozati javaslatot készítettem elő egy 
elévülésgátló jogszabálytervezettel, amelyben pont az önök tárcáját szeretnénk 
felkérni arra, ha tárgysorozatba veszi az Országgyűlés, ha az országgyűlési 
határozatot megszavazza, hogy segítse azon fogyasztóvédelmi törekvéseket, 
amelyek Magyarországon akár a körforgásos vagy körkörös gazdasági modell 
megvalósítása érdekében csökkentik a hulladéktermeléssel kapcsolatos rossz 
fogyasztási kultúrát, illetve elősegíti a hosszabb garanciális ellátással 
kapcsolatos fogyasztóvédelmi feladatokat. Ezt szeretném csak a figyelmébe 
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ajánlani, és megköszönném, hogyha érdemben megvizsgálnák majd, mielőtt 
döntenek róla.  

Bocsásson meg, hogy itt a szakterülettől egy picit elmozdulok, de a 
fenntartható fejlődés nagyjából a társadalmi igazságosságról is szól, és kis- és 
közepes vállalkozások esetében merült fel az az igény, hogy az újonnan 
bevezetett közúti díjrendszer nagyon sok esetben negatívan érintett 
kisvállalkozásokat. Ez pont azért, mert a 3500 kilogramm alatti, egyébként 
tehergépkocsinak vagy busznak minősülő, általában pont kisvállalkozások 
által használt gépjárművek esetében az 5 ezer forintos havimatrica-díjmérték 
megvásárlását követően úgy kaptak bírságot nagyon sokan, hogy a nem 
megfelelő matricavásárlásért, hiszen – mint kiderült utólag – nagyon sok 
esetben arról volt szó, hogy csak az éves esetben lehet ugyanazt az összeget 
használni, de hiába vannak 3500 kilogramm alatt a kisvállalkozások 
gépjárművei, nem vehetik igénybe ezt a havi 5 ezer forintos matricát. Egy pár 
vállalkozó keresett meg ezzel, és örülök neki, hogy itt lehetőségem van 
személyesen feltenni a kérdést, mert úgy éreztem, hogy a parlamentre talán 
ilyen egyedi ügyek kevésbé tartoznának, de itt most akkor konkrétan rá merek 
erre kérdezni.  

Heringes Anita képviselőtársam már rákérdezett az M4-es ügyére. Én 
Szolnok megyei képviselő vagyok, tehát abból a megyéből származom, ahol 
1 négyzetméternyi vagy 1 kilométernyi autópálya nincsen. A G-háború 
megindítása óta ez hátrányosan érinti a megyénket. Várható-e az, hogy ebben 
valamilyen elmozdulás történik, és ha igen, akkor mikor?  

Ugyanígy viszont láttam a mai nap folyamán a sajtóközleményt, és 
láttam, hogy az M44-es vonatkozásában és több más út esetében is 
megindulnak a munkák. Az M44-es pont a szomszédos Békés megyében 
balesetekkel rendkívül súlyosan terhelt, veszélyes útszakaszokat érintene ez a 
módosítás, viszont az örömömbe egy pici üröm is vegyült, ugyanis láttam, 
hogy szinte kivétel nélkül mindenütt a Duna Aszfalt nyerte el ezeket a 
közbeszerzési megbízásokat, amivel kapcsolatban nyilván azért szeretném 
megkérdezni, hogy ez mennyire az egészséges piaci közbeszerzési rendszernek 
az eredménye, hogyha nem veszi tolakodásnak és udvariatlanságnak, hogy ezt 
megkérdezem.  

Szeretném megkérdezni azt is, hogy a kvótabevételekből származó 
forrásokat miért nem lehet teljes egészében energiahatékonyság-javító 
beruházásokra költeni. Alapvetően azt a célt szolgálná ez, hogy egy meg nem 
tett környezetterhelésnek legyen olyan pozitív hozadéka, ami elősegíti 
Magyarország jobb környezeti állapotát, és ez globális hatásokkal hozzájárul 
esetleg pont az ön által is említett klímavédelmi célkitűzésekhez. Lát-e arra 
esélyt, hogy esetleg ne eltűnjön költségvetési feladatokra, hanem 
energiahatékonyságot szolgáljon ez a kvótabevétel? 

Hogyha nem veszi tolakodásnak, az elmúlt időszakban, pár hónapja 
egyre többet kellett foglalkoznom a Liszt Ferenc repülőtér ügyével, ami egy 
nagyon-nagyon hálátlan mostohagyermek…, bocsánat, csak mostohagyermek, 
simán, hálátlanság nélkül, ugyanis sok-sok bába között ahogy elvész a 
gyermek, a légügyi közlekedésnek is az az átka, hogy gyakorlatilag most 3-4 
minisztériumhoz tartozik konkrétan ennek a kérdésnek a rendezése, és mind 
az érintett önkormányzatok többsége, mind az ott élő lakosság nagyon-nagyon 
heves társadalmi fellépéseket tesz amiatt, hogy a reptérnek a 
környezetterheléséből, főleg a zajterheléséből a lakossági érdekeket kevésbé 
képviselő szabályozás van jelenleg hatályban. Nekem személyesen volt 
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szerencsém kimenni a Liszt Ferenc repülőtérre, a vezető fogadott, végigjártuk 
nagyon sok egységét a repülőtérnek, és ott személyesen arról győződtem meg, 
hogy ez nagyon sok esetben szabályozási problémákra vezethető vissza, ők 
gyakorlatilag megpróbálnak elmenni a legkisebb ellenállás felé, és hogyha ez 
mondjuk Rákoshegy lakosságát és Üllő lakosságát kedvezőtlenül érinti, az 
kisebb baj, mert hogyha más önkormányzatokat viszont tehermentesíteni 
tudnak, akkor ők azt nézik, hogy hogyan tudják a legkisebb populációt elérni, 
viszont ott teljesen tönkreteszik az élhető környezetet, és ez nagyon sok 
esetben zajgátló védőövezetek kijelölésével, zajvédelmi program hiányában a 
végrehajtás ellenőrzésével kapcsolatos problémákban jelenik meg, amiben a 
légügyi irányító hatóságnak azért jócskán lenne feladata, és jócskán lenne 
feladat, amit szabályozással kell megvalósítani.  

Szintén egy közlekedést érintő kérdés az, hogy Magyarországon a vasúti 
hálózat meglehetősen sok feladatot adna Magyarországnak, és ehhez képest 
most a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére ez az 550 milliárd forintos 
fejlesztés úgy néz ki, hogy rendelkezésre fog állni, közlekedéspolitikai 
szempontból nem teljesen értem, és az viszont nagyon jó lenne… Most az 
Egyesült Államok azt mondja, hogy az évszázad végére embert küld a Marsra, 
mi kíváncsiak vagyunk, hogy Nagykanizsára tudunk-e embert küldeni 
probléma és átszállás nélkül az évszázad végére. Tehát ezeknek a 
tömegközlekedési eszközöknek az ilyen szintű fejlesztése, az ezzel kapcsolatos 
utazási komfort fejlesztése indokolt lehet. A miniszter úr tájékozott ember, 
világlátott ember, talán tudja, hogy például Norvégiában az országgyűlési 
képviselők csak tömegközlekedésre kapnak költségtérítést, mert lehet olyan 
minőséget biztosítani a tömegközlekedésben, hogy az ne legyen senkinek 
méltóságon aluli, és megfelelő színvonalon lehessen utazni.  

Csatlakozva Bencsik János alelnök úrhoz én magam is részben 
örömmel látom a közúthálózat-fejlesztési törekvéseiket, néha aggodalommal, 
de mindenképpen sok kritikával, ami a kistelepüléseket érinti. Tasó 
államtitkár úrral volt alkalmunk néhányszor eszmét cserélni erről a 
parlamentben, de igazából megnyugtató eredményt nem látok az ügyben, 
hogy nemhogy a zsáktelepülések, hanem akárcsak a négyszámjegyű utak 
felújítására, kátyúzására mikor lesz megnyugtató eredmény. Talán emlékszik 
rá, hogy a legelső meghallgatásán, a miniszteri kinevezése előtt is ugyanezt a 
kérdést feszegettem, hiszen olyan településéről vagy olyan részéről jön az 
országnak, ahol ez a probléma éppúgy adott, mint a mi megyénkben, és 
nagyon-nagyon jó lenne, hogyha erre lennének érdemi források.  

Most már gyorsan befejezem, és igyekszem rövid lenni.  
A párizsi megállapodáshoz kapcsolódva kíváncsi lennék arra, hogy a 

miniszter úr milyen kötelezettséget vállalt nemzeti hozzájárulásként, vagy a 
minisztérium miket vállalt. Gyakorlatilag kíváncsi lennék, hogy milyen 
állásponttal, hogyan vettünk részt ezen a marrakeshi konferencián, hiszen 
rendkívül jövőbe mutatónak ítélte meg a miniszter úr a felvezetőjében az itt 
megfogalmazottakat, bennem meg az az aggály merül fel, hogy a 
végrehajtással kapcsolatos célokat nem nagyon látom, hogy ebben történne 
lépés. Hadd említsem csak meg a nemzeti adaptációs stratégiát vagy 
alkalmazkodási stratégiát – nem tudom, mi lett a végleges neve –, amelyben 
nagyon-nagyon sok konkrét lépés lenne arra, hogy mondjuk a fővárosi 
területeken a tömegközlekedési várók árnyékoltságával, közkifolyókkal, a 
mikrokörnyezet hőmérsékletét csökkentő árnyékolási technológiákkal 
lehessen előrelépés, és nem nagyon látom azt, hogy itt akár a klímaváltozás 
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megelőzésével kapcsolatban, akár pedig az alkalmazkodáshoz érdemi lépések 
történnének.  

Ugyanígy felmerül bennem a kérdés, hogy a kormány már másfél éve 
benyújtotta az Országgyűlésnek a második Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégiát, de mindeddig nem került napirendre. A tavaly nyári kihelyezett, 
tematikus fenntartható fejlődés bizottsági ülés keretében a tárca részéről az 
hangzott el, hogy a párizsi klímacsúcs eredménye alapján aktualizálják. Nem 
tudom, hogy azóta mi történt ezzel, és hol tart ez, megköszönném, hogyha 
erről két szót mondana.  

Végül, de nem utolsósorban felmerült bennem a kérdés, hogy 
jogászként is, tehát mint korábbi gyakorló jogalkalmazóként is mi a 
véleménye arról, hogy mi indokolja azt, hogy a kormány rendeleti úton 
gyakorlatilag felülírhatja az Országos Atomenergia Hivatal hatósági döntéseit. 
Mire való egyáltalán a szakhatóság, hogyha politikai döntésekkel azokat meg 
lehet kerülni? Milyen hatással van ez az ön véleménye szerint az ország 
jogbiztonságára? Hogyan lehet ebből nukleáris biztonságot teremteni, hogyha 
a hatóságot egyszerűen kiiktatják? Mit szól ehhez a folyamathoz a 
minisztérium, és nemzetközi kitekintéssel is kíváncsi lennék a benyomásokra, 
hogy ez mennyire EU-konform tevékenység.  

Most már tényleg a legeslegutolsó kérdésem: tényleg nem szeretnék 
barátságtalan és udvariatlan lenni, de most az elmúlt két hétben viszonylag 
sok ilyen, a közélet tisztaságát veszélyeztető hír látott napvilágot Szabó 
államtitkár úr telekszerzésével és birtokaival kapcsolatban. Meggyőződésem 
szerint ezek még egyelőre csak sajtóhírek, és nincs ebből semmi tényszerű 
megállapítás, de ön hogyan viszonyul a saját államtitkári karának az esetleges 
ilyen felmerült problémáihoz, hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet? Hiszen azt 
most láttuk a minisztériumban, hogy Rogán miniszter úr minden további 
nélkül elég súlyos eseteket túl tud élni. Ön miniszterként az államtitkári kar 
kinevezésével kapcsolatban figyelembe veszi-e ezeket a felmerülő ügyeket, és 
házon belül van-e erről szó esetleg, és figyelembe tudják-e ezt venni 
valamilyen formában a személyi politikában a jövőben? Köszönöm szépen a 
kérdések feltételének a lehetőségét.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetéssel kapcsolatos feladatokat visszaadom Sallai úr 

számára.  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 

merült-e fel még kérdés. (Senki nem jelentkezik.) Abban az esetben, ha nincs 
az első körben más kérdés, akkor megkérem a miniszter urat, hogy 
szíveskedjen néhány választ adni ezekre.  

Dr. Seszták Miklós reflexiói, válaszai 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm 
szépen. Akkor megpróbálnék sorrendben válaszolni, ha valamit kihagytam, 
akkor csak jelezzék képviselőtársaim, kérem.  

Heringes Anita képviselő asszonynak arra, hogy hulladék, számla, mit 
szólok én ahhoz, hogy először irodát béreltek, és kocsit, és majd csak utána 
küldtek számlát, azt kell hogy mondjam, hogy önmagában egy új gazdasági 
társaság alakulása előzetesen bizonyos munkakörülmények megteremtésével 
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jár. Hogy ennek a mértéke megfelelő-e, nagyobb-e, vagy kevésbé, vagy ez még 
az a mérték? Megmondom őszintén, mint miniszter az én figyelmem erre nem 
terjed ki minden gazdasági társaságnál, hogy most milyen irodabútort 
szereznek be, vagy éppen milyen autót. A felvetését megköszönve fogok kérni 
egy kimutatást, és ha úgy érzem, hogy ez túlzott mértékű volt az esetleges 
munkakezdéshez szükséges igény mellett, akkor a szükséges lépéseket 
megteszem. Ismerve a vezetőt személyesen nehezen tudom elképzelni, hogy ez 
nagyon jelentős túllépés vagy jelentős túllépés lett volna, de meg fogom 
vizsgálni.  

Arra a kérdésre, hogy a lakossági számla kijövetele most novemberre 
zárult le, és hogy ahhoz mit szólok, én, ha már az elnök úr megszólaltatott 
mint volt jogászt, akkor hadd válaszoljak volt jogászként! Van egy ilyen jogi 
alapelv, hogy ha valamelyik jogosult a számlát később állítja ki, és ezzel 
többletbevétel egyszeri kiadását okozná, ebben az esetben a kötelezett jogosult 
annyi ideig elhúzni a számla kiegyenlítését, vagy részletekben kifizetni, mint 
amennyi a késedelemből eredt. Ez tehát azt jelenti – és erről tájékoztattam is 
természetesen a vezérigazgató urat –, hogy ha valaki 4-5 hónap számlát nem 
kapott meg, csak egy összegben, akkor nem kell rögtön kifizetnie, hanem 4-5 
hónap alatt kell azt kifizetnie. Reményeim szerint ez a késedelmes 
számlakiállítás nem okozott jelentős problémát a lakosságnak, hiszen, 
mondom, az egyösszegű kifizetés mellett részletfizetésre is van lehetősége.  

A másik dolog, hogy persze azt is megvizsgáltuk, hogy ezt lehetett 
volna-e jelentősebben vagy jelentősen gyorsítani, vagy talán még jobban 
összpontosítani, és azt a jelentést kaptam – és átgondolva ebben van is valami 
–, hogy valójában mi történt? Április 1-jétől állt fel a rendszer, nagyon fontos, 
hogy minden szemétszállítás negyedéves számlázást takar, és igazából a 
probléma ott állt fel, hogy a régi szolgáltatók a negyedéves számla kiállítása 
vonatkozásában már szerintem egy bizonytalan jogi helyzetbe kerültek, hogy 
akkor most azt ki fogja kiszámlázni, hova, mikor, mikor van átvétel, mikor 
nem. Nekünk elméletileg, ha a negyedéves számlázási ciklust figyelembe 
vesszük, akkor az első számlát júliusban kellett volna kiállítanunk, és ehhez 
képest ez valamikor augusztus végén kezdődött el, és novemberre fejeződött 
be, ezzel egyetértünk, hogy november elején fejeződött be teljes körűen. Azt 
kell hogy mondjam, hogy megvizsgálva itt volt egy közbeszerzési jogorvoslati 
időcsúszás, ezt most már tényként kezelem, mint hogy jelentősen tenni 
tudnék ezzel szemben, nem tervezte senki ezt a másfél hónapos közbeszerzési 
csúszást, ennek köszönhető a későbbi számlakibocsátás.  

A panelprogrammal kapcsolatban: nagyon érdekes helyzetben vagyunk 
a panelprogramot illetően. A kormány eddig is és ezután is kész arra, hogy a 
panelben élők energiahatékonysági fejlesztéseit támogassa, csak abban a 
speciális helyzetben vagyunk – ezt már saját miniszterségem alatt 
tapasztaltam meg –, hogy a kormány rendszeresen írt ki panelfelújításra 
alkalmas programok finanszírozására pályázatokat, éppen ezért mindenki, aki 
ilyenre pályázatot nyújtott be, azt kell mondjam a képviselő asszonynak, 
mindenki nyert. Tehát nem volt, egyetlenegy sem volt, aki nem, aki megfelelt 
a pályázati kiírásnak, és nem került kizárásra azonnal, mindenki nyert. Sőt, 
csináltunk egy újabb felhívást, hogy ha még valaki nem nyújtotta volna be az 
ilyen pályázatát, és lenne még ilyen lehetősége vagy ilyen igénye, az is 
pályázzon – nem nagyon pályáztak. Tehát az a speciális helyzet, hogy több 
pénzünk volt rá, mint amennyire pályáztak.  
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Megvizsgáltuk, hogy mi lehet ennek az oka, és az lehet az oka, hogy 
ezek közösségi kötelezettségvállalások vagy közösségi intézmények, és 
egyszerűen – nincs mese – a lakók nem tudnak megegyezni, tehát nem tudnak 
összehívni egy közgyűlést, nem tudnak megbízni egy közös képviselőt, és az 
ebből lévő vitákat megoldani. Én mindenkinek azt mondom, aki ilyen 
lakókörnyezetben lakik, vagy a térségéhez ilyen tartozik, hogy szóljon a közös 
képviselőknek, vagy szóljon a lakosságnak, hogy készüljenek a következő ilyen 
kiírásra, hogy ne meglepetésszerűen érje őket, mert azt belátom, hogy ha erre 
nincsenek felkészülve, és mondjuk a pályázat megjelentik 2017. január 5-én – 
csak mondok egy példát –, és a beadás mondjuk február 5-e, akkor nem 
biztos, hogy egy nem előkészített folyamatban ő ezt egy hónap alatt letudja: 
közgyűlés, kiderül, hogy lejárt a közös képviselő megbízatása, új, nincs, aki 
benyújtsa. Én tehát ebben látom a problémát. De a kormány kész támogatni a 
jövőben is a panelprogram vonatkozásában.  

A turizmus vonatkozásában gyorsan megválaszolom a kérdését. Én 
nem tudom, nekem nincs információm arról, hogy Orbán Ráhel állami szinten 
kíván turizmussal foglalkozni, meg lennék lepve, inkább ezt tudom önnek 
válaszolni.  

A következő kérdés, amit felvetett a… (Heringes Anita közbeszól.) 
Tessék? (Heringes Anita közbeszól.) A következő a paksi támogatás. Erről mi 
már többször beszéltünk, és most is csak azt tudom mondani önnek, hogy a 
paksi erőműnek nagyon fontos a Pakson és környékén élők támogatása, és 
nemcsak a paksi erőműnek, hanem a magyar kormánynak is. Éppen ezért 
nekünk nagyon fontos… Tehát nekünk fontos a szemléletformálás, hogy az ott 
élők ezt ne teherként éljék meg, hanem inkább lehetőségként. Értelemszerűen 
az ebből adódó társadalmi felelősségvállalással tisztában van a kormány.  

Szeretném különválasztani a sportot és a társadalmi 
felelősségvállalással kapcsolatos támogatásokat. Csak azt tudom mondani és 
megerősíteni önnek – és majd konkrétan fogok válaszolni a Veszprém kontra 
Paks kérdésfelvetésre is –, hogy a kormány, mióta én miniszter vagyok, ’14 óta 
tényleg szemléletváltást hozott be a sportfinanszírozás vonatkozásában, azt a 
döntést hozta, hogy azokkal a sportágakkal kapcsolatban, amelyek központi 
támogatást kapnak, vagy állami cég finanszíroz versenysportot – ez nagyon 
fontos, tehát versenysportot – reklám-, marketingvonalon, abban az esetben 
nem engedi a külön marketingtámogatásokat lebontva egyes cégek és egyes 
sportágak vonatkozásában. Azt kell hogy mondjam, hogy ez a meglévő 
sportegyesületek 99 százalékánál pozitív változást hozott, szeretném a számot 
mondani: 99 százalékánál. Körülbelül 1 százaléka az össznek, akik talán nem 
jártak olyan jól, vagy ők mondhatják, hogy lehet, hogy ők ennek a döntésnek a 
vesztesei, azok, akik korábban a speciális szituáció miatt, hiszen ha már az 
atomerőmű Pakson van, akkor a Paksi Atomerőmű nem fogja a pécsi vagy a 
nyíregyházi labdarúgást támogatni, jogosan, de ezek érezhetik magukat 
esetlegesen hátrányosan érintettnek. De miről is van szó? Azért azt ne 
felejtsük el, hogy minden olyan élsport, amely a kiemelt sportágakhoz 
tartozik… Ha jól tudom, ez önöknél a labdarúgás és a kosárlabdát érinti, ugye, 
a kiemelt sportág, ez a tao-sportág (Heringes Anita bólogat.), azt hiszem, 
hogy nincs más. Tehát mi megvizsgáltuk, hogy a jelenlegi támogatási rendszer 
és a korábbi támogatási rendszer – most a labdarúgásról beszélek – között 
van-e jelentős eltérés, és a mi kimutatásunk szerint jelentős eltérés nincs. 
Tehát minden évben korábban olyan 150 és 250-300 millió forintnyi 
támogatást kapott, és az MLSZ-től kapott – ez nem hivatalos tájékoztatás, 
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tehát lehet, hogy ön ettől eltérő számokat tud – tájékoztatás szerint ezt az 
összeget a paksi NB I-es futballklub támogatása eléri. Ha még idevesszük a 
taós kiegészítő támogatást is, ami azért mégiscsak valamilyen központi 
döntésnek az eredménye, akkor meg azt nagymértékben meg is haladja. Ezt 
kaptam tájékoztatásként.  

Ami érdekes szituáció, az a kosárlabda, mert a kosárlabda 
vonatkozásában ez év szeptember 1-jétől történt meg a központi támogatási 
rendszer kiépítése, és ott elméletileg lehet a 2015-2016-os idény 
vonatkozásában egy jogos igénynek tűnő felvetése a klubnak. Ennek a 
döntésnek a meghozatalát, hogy ez tényleg jogos, nem jogos, kell, nem kell, 
esetleges ilyen irányú kérés esetén szívesen megvizsgálja az erre illetékes 
személy vagy szerv. Hozzáteszem: az nem én leszek, mert hál’ istennek 
miniszterként ez még nem került hozzám. De nyitottak vagyunk erre esetleg 
’15-16 vonatkozásában a kosárlabdánál. 

Van egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért kaphat a Veszprém 
600 milliót, és mondjuk a paksi sport meg ettől kevesebbet. Erre csak azt 
tudom mondani, hogy a 2016. évtől, de akár mondhatnám, hogy a 2015. évtől 
is, mert akkor volt egy átmeneti állapot, korábban kötöttek egy megállapodást, 
ami lejárt, tehát a 2016. évtől a magyar állam nem fizet szponzorációt a 
Veszprémnek, nem véletlenül nem hívják MVM Veszprémnek ma már a 
csapatot, hanem Telekom Veszprémnek hívják. Tehát a 2016. évben kivonult a 
magyar állam a direkt finanszírozásból. A Szerencsejáték Zrt.-n keresztül 
finanszíroz sportot úgy, hogy reklámjogok megszerzése mellett biztosít 
reklámfelületet az Szrt.-nek, és ezért ad pénzt. És ha a nagyságrend nagyobb – 
nem tudom pontosan, hogy Paksnak mennyi, milyen ilyen jellegű támogatást 
ad az Szrt., mert az Szrt. ad kézilabdára és kosárlabdára, tehát nem tudom, 
talán kézilabdacsapata nincsen Paksnak –, értelemszerűen a szponzoráció 
mértéke függ a csapatsportági szakértők által jóváhagyott reklámértékétől. 
Tehát logikusan, ha ott van egy csapat, amely a Final Fourban szerepel, és a 
reklámmegjelenését 5 millió ember nézi egy adott időben, annak biztos 
magasabb lesz a reklámértéke, mint egy éppen a nemzeti kupában nem 
szereplő, a lokális versenyeken részt vevő kiscsapatnak. Tehát ezért lehet 
különbség. De szeretném tájékoztatni, hogy most már nincs, tehát ’16-tól 
megszűnt az állami támogatás mint direkt támogatás az MVM-től a Veszprém 
irányában. Tehát ha van is támogatás, az csak és kizárólag az Szrt.-n keresztül 
fog folyni.  

Felvetett még egyet: a nukleáris biztonság és a munkarend kérdését 
Paks vonatkozásában. Azt kell hogy mondjam, hogy én osztom Aradszki úr 
véleményét, szerintem is ha a nukleáris biztonságot nem befolyásolja, akkor 
tárgyaljunk erről, hogy ez milyen megoldás lehet. Hozzáteszem, hogy a 
döntést én maximum egy szavazatommal tudom majd támogatni, és Aradszki 
úr is egy szavazatával tudja támogatni, tehát frakció-álláspont kialakítása kell 
majd a pozitív támogatás mellett. De csak azt tudom mondani, hogy ha a 
nukleáris biztonságot nem veszélyezteti, akkor elméletileg én sem látom 
ennek nagyon nagy problémáját.  

Anita, azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam talán, panelprogram, 
MVM, szerintem mindenre, ha mégsem, akkor a végén még tegye fel, kérem, 
hogyha valamire nem válaszoltam.  

Kedves János, feltettél egy pár kérdést. Kezdjük a NÉS-2, a párizsi 
klímacsúcs kérdésével, és hogy annak az adaptálása a magyar végrehajtás 
vonatkozásában hogy áll! Csak azt tudom mondani, hogy ez nemrég lett 
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elfogadva, és ennek a magyarországi adaptációja megtörtént, de még nem 
történt meg a többi ratifikáció, tehát logikus… Megvan, hogy hány államnak 
kell ezt hatályba léptetnie ahhoz, hogy ez mindenki számára kötelező érvényű 
előírásokkal és lehetőségekkel járjon. A tárca most azt készíti elő, hogy amikor 
ez a megfelelő számú jóváhagyás megtörténik, abban a pillanatban mi rögtön 
be tudjuk ezt a jogalkotási folyamatba állítani. Énszerintem reményeink 
szerint, ha engem kérdezel, február körül vagy március elejére ez 
megtörténhet, és akkor talán az elnök úrnak is válaszoltam e vonatkozásban a 
kérdésére.  

A köznevelés, hogy hány gyereket érint. Mivel hozzánk csak a fejlesztés 
tartozik, és nem ennek a mögöttes hatásának a vizsgálata, így azt, hogy most 
ez hány gyereket érint, nem tudom. Azt el tudom mondani, amit elmondtam 
az expozémban is, hogy 2018-ra valamennyi járás vonatkozásában lesz 
tanuszoda, tornaterem, illetve olyan, sportolásra alkalmas nagycsarnok, amely 
akár versenysport végzésére is alkalmas. Ha így veszed, az ország egész 
lakosságát érinti. De azt nem tudom neked megmondani most, hogy az éppen 
készülő 25 tanuszoda vonatkozásában ez hány gyereket érint. Meg tudnám 
mondani a megyémre vonatkozót esetleg, a kollegina talán tudja, mert jelzi… 
(Közbeszólás: 60 ezret, a tanuszoda.) 60 ezer a tanuszoda vonatkozásában, 
tessék, ezért jó, hogy itt van, tehát akkor a tanuszoda vonatkozásában 
60 ezret, de logikusan az is, hogy hogyan méred a 60 ezret, azt nehéz 
megmondani. Szerintünk ez egy nagyon jó lehetőség, a tömegsporthoz is 
jelentős forrás jön, és a vidéken vagy a kisebb településeken élők 
életminőségének a javulását fogja az jelenteni, hogy lesz tanuszoda vagy 
tornaterem.  

A közlekedés és a kerékpár. Ezt tényleg el kellett volna mondanom itt 
az expozémban, erre nem tértem ki. Azt kell mondjam, hogy történelmi 
jelentőségű lépés történt a magyar államigazgatásban. Én 1990-ig tudom, 
1990-től mind a mai napig nem volt olyan szerkezeti felállás, hogy egy 
minisztériumban a kerékpáros-fejlesztés önálló szervezeti egységként 
megjelenjen, aminek most eljött az ideje, ugyanis 2016. – azt hiszem – 
szeptember 15-étől egy önálló osztály kizárólag a kerékpáros-koordinációval 
foglalkozik. Ez két dolog miatt fontos, először is, mert van egy kormánybiztos, 
aki a kerékpárutak fejlesztésével foglalkozik. Ennek azért van jelentősége, 
mert eddig jelentős fejlesztés KÖZOP-os forrásból történt, városi 
megközelítést segítő kerékpáros-fejlesztés, járási székhely, tehát kistelepülés, 
járási székhely, ez általában egy 150-200 milliós fejlesztés volt egy-egy 
településen, és éppen az egyik faluból a járási székhelyre történő kerékpáros 
megközelítésre volt alkalmas, ez értelemszerűen a nagyságuktól függően 3-
6 kilométeres kerékpárutak megjelenését eredményezte. Nagyon sok ilyen 
épült, ezt hozzáteszem, nagyon sok ilyen épült. De a kormány arra az 
álláspontra jutott, amit te is mondtál, hogy jók ezek a lokális kerékpárutak, de 
egy kerékpárútnak akkor van ereje, ha van egy hálózat, és A-ból úgy tudok 
elmenni B-be, hogy kényelmesen, a helyi adottságokat, ahogy nagyon szépen 
megfogalmaztad: a turisztikai erőket kihasználva meg tudok állni egy 
cukrászdánál, vagy le tudok ülni egy vízparton, és a feleségemmel meg tudok 
inni éppen egy teát. Eddig ilyen koordináció nem volt.  

A kormány döntött, a koordinációs osztály felállt. Ennek rögtön meg is 
lett az eredménye, mert ismerjük Révész Máriusz kevésbé aktív jelenlétét, 
tehát azt akartam mondani, hogy ha valamivel megbízzák, akkor azért töri a 
falat, és ennek a koordinációnak az eredményeként csak hazai forrásból közel 
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100 milliárd forintnyi kerékpárút-fejlesztés fog megvalósulni. 36 milliárdról 
már döntött a kormány, és a következő fejlesztések még a fennmaradó összeg 
vonatkozásában is megtörténnek: a Eurovelo hiányzó szakaszainak a 
megépítése, a kiemelt turisztikai desztinációk megközelíthetősége 
kerékpárúton, Balaton, Duna, Sopron, Tokaj és a nagyvárosok 
vonatkozásában is. Azt kell tehát mondjam, hogy szerintem a kerékpárút-
fejlesztés vonatkozásában nem állunk rosszul. Eddig megközelíthetőségi 
kerékpárutakat építettünk, hogy jól tudjon egyik faluból a másikba átmenni az 
állampolgár, most viszont a turisztikai fejlesztés vonatkozásában is bevonjuk 
ezeket.  

Volt még egy kérdés: energiahatékonysági fejlesztés az iskoláknak. Azt 
kell hogy mondjam, hogy itt jó hírrel tudok szolgálni, mert nagyon speciális 
helyzet alakult ki: hirtelen ezek az iskolák duplán jártak jól, azért, mert eddig 
ezeknek az iskoláknak – kivéve ahol az állam volt a fenntartó, tehát a 
kistelepüléseken – az önkormányzat a tulajdonosa most is, de ő volt a 
vagyonkezelője is, ezért TOP-forrásból, amennyiben úgy ítélte meg a város, 
akkor a TOP-ból be tudott adni energiahatékonysági fejlesztéseket. Na most, 
ez be van adva, a pályázata él, és ezek mennek tovább. Igen ám, de 2017. 
január 1-jétől ezek az iskolák átkerülnek állami fenntartásba, illetve állami 
vagyonkezelésbe a tulajdont nem érintve, és a mi tárcánknál van egy elég 
jelentős forrás, amit kifejezetten központi költségvetési épületeknek, állami 
épületeknek az energiahatékonysági racionalizálására lehet fordítani. Tehát 
azok, akik viszont nem adtak be a TOP-ba, azoknak e vonatkozásban 
megnyílik a lehetőség arra, hogy erre is pályázzanak, azaz hirtelen most két 
irányból is tudnak támogatást kapni. Én azt gondolom, hogy ez tényleg 
nagyon fontos, nem az én tárcámhoz tartozik, de nem mindegy, hogy a 
gyerekek milyen minőségű, milyen energiahatékonyságú épületekbe járnak, 
mert ez nemcsak külcsínre szép, hanem – teljes mértékben osztom Heringes 
Anita képviselőtársam véleményét – a legjobb rezsicsökkentés az, amit nem 
költünk el. Értelemszerűen ennek a jelentősége fontos.  

Kepli Lajos képviselőtársam vonatkozásában, ha megengedi, akkor 
mondanék egy pár dolgot. A hulladékgazdálkodás kérdése, hogy fenntartható-
e a lerakási alapra épülő hulladékstratégia, vagy nem. Azt kell hogy mondjam, 
hogy hosszú távon mindenképp kell ezen változtatni, hiszen önmagában ha 
csak a lerakásra építjük a hulladékstratégiánkat, egy idő után vagy akkora lesz 
a szemétdomb, hogy már nem fér oda, ezért újakat kell csinálni, vagy a már 
letett szemetet kell valamilyen módon rekultiválni. Éppen ezért a kormány 
szerintem még az idén el fogja fogadni a hulladékstratégiát a vonatkozásban, 
ahol érintenénk az égetés kérdését, hogy a hulladék mint energiatermelésre 
alkalmas alapanyag, de minden stratégiánkat meg kell határoznia az európai 
uniós vállalásoknak, tehát logikus, hogy nem tudok olyat vállalni meg olyat 
csinálni, ami az európai uniós vállalásunkba ütközik. Éppen ezért mi azt 
látjuk, hogy elsődlegesen mindenképp – persze nem túlzásba víve, mert 
kiszámoltuk, hogy egy bizonyos szintű szelekció, tehát szemétszelekció már 
drágábbá tenné azt az alapanyagot, mint amit ki tudok nyerni ezzel a 
szelekcióval – az európai uniós normák teljesítéséhez szükséges szelekciókat 
fogjuk megcsinálni, erre körülbelül egy 5 és 10 milliárd forintnyi fejlesztési 
forrást is fogunk adni, ez azt jelenti, hogy egyes kiemelt szemétlerakóknál az 
élőerős szelekciót meg fogjuk csinálni, és majd jön a nagy kérdés, amiben a 
kormánynak állást kell foglalnia: a szemétégetés kérdése.  
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Ez most egyszerűnek tűnik, de higgyék el nekem, hogy én a kétéves 
miniszterségem alatt a legtöbbet ezzel a kérdéssel foglalkoztam, és nagyon 
kitanultam már a szakmát, ugyanis az a kérdés, hogy HUHA rendszerű égetés 
mellett köteleződjön el a kormány, ami azt jelenti, hogy minimális szelekció, 
és mindent égetni, vagy a szelekciót szinte a maximális módon megcsinálni, és 
a szelekció után így fennmaradt alapanyagot égetni. Ennek azért van 
jelentősége, mert – mondjuk ki nyíltan! – a szinte teljes szelekció által 
megtisztított hulladék energia termelésére nagyon kevéssé alkalmas, tehát 
ami értékes alapanyag onnan már kiment, az lett volna jó az égetés 
vonatkozásában energiát termelni, ami ott maradt, az legtöbbször olyan 
alapanyag, amit nem tud az ember már égetésre használni, vagy nagyon kis 
hatékonysággal.  

Itt három megoldás van: vagy azt mondja a kormány, hogy a HUHA 
típusú égetés mellé teszem le a voksot; vagy azt mondja, hogy nem, szinte 
teljes szelekció, és úgy égetés, ekkor viszont ki kell mondania azt, hogy ebben 
az esetben – és ez nagyon jelentős – az égetés célja nem az energiatermelés, 
hanem a lerakási mennyiség csökkentése, és ez azért jelentős, mert akkor nem 
kell alkalmazkodnom, hogy olyan helyre telepítek kicsi égetőt, ahol energia 
szempontjából fontos, van távhő, s a többi, s a többi, s a többi, hanem azt 
mondom, hogy csinálok egy kis égetőt, összegyűjtöm, elégetem, az ennyi 
halmazt elégettem, lett belőle ennyi hamu, és csak ezt a hamut kell elraknom. 
Tehát egyértelműen válaszolva: a lerakásra épülő stratégia hosszú távon nem 
fenntartható, ezért ennek a valamilyen szintű átalakítása szükséges.  

Megújuló energia, szélenergia. A kormány vállalta a 11,25 százalékos 
arányt 2020-ig. Többször elmondtam a meghallgatásomkor, itt is elmondtam, 
hogy ennek az aránynak a biztosításában nem állunk rosszul. Az a kérdés, 
hogy a szélenergia milyen szinten lesz része ezen megújuló energia 
portfóliójában, az megint egy döntés kérdése. Egy dolgot biztos 
elmondhatunk: jelenleg 330 megawatt vonatkozásában állítanak elő 
szélerőművek energiát, a stratégia ezzel a számmal foglalkozik, és bele is 
számolja ebbe, de mi azt mondjuk, illetve a mi szakembereink azt mondják, 
hogy ezt meghaladóan sokkal nagyobb energiahatékonyságot tudok elérni más 
jellegű megújuló energiával, mint a széllel. Elmondtam a Gazdasági 
bizottságban, elmondom itt is, hogy ha nekem valaki tíz évvel ezelőtt azt 
mondta volna, hogy a napenergiával foglalkozó vagy a napenergia-termelés 
alapjául szolgáló eszközök ára 90 százalékkal csökken, akkor kinevettem volna 
– és ma így van. Míg tíz évvel ezelőtt egy 15 kilowattos naperőmű megépítése 
olyan horribilis összegbe került, hogy soha az ember életében nem térült volna 
meg, ma egy reális megtérülési forrás keretében 3-5 év alatt megtérül a 
beruházás.  

Egy politikus megtanulta azt, hogy soha nem mondjuk azt, hogy: 
„soha”, ezért én soha nem mondom azt, hogy a szél nem lesz a magyar 
energetikai ágazat meghatározó része, mert lehet olyan technika, amely ezt 
lehetővé teszi, de legyünk őszinték: ebben a környezetben, ebben a széljárásos 
időben mi nem tudunk, Magyarország nem tud hathatósan, tartósan és 
jelentős szélenergiát termelni. Most mondhatnám, hogy a kiegyenlítődés, meg 
hogy nagyon ingatag, hogy nem tudja stabilan azt biztosítani, és mindenféle 
szakmát mondhatnék még, de azt gondolom, hogy az az energiamix, hogy 
atom, szén, zöld, az a mix továbbra is fenntartható, a szélerőművek 
vonatkozásában meg a jövő majd hoz valamit. Én mindig elmondtam, hogy 
abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben volt a család, hogy az ország 
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első szélerőművét a nagybátyám építette, és mindig azt mondta: fiam, a 
legrosszabb beruházásom volt életemben. Nem lehet, gazdaságosan 
szélerőművet a jelenlegi rendszer szerint nem lehet üzemeltetni.  

Állami tulajdonba vétel, lesz-e folytatás, erőművek kérdése, Mátrai 
Erőmű. Értelemszerűen a kormány továbbra is azt mondja, hogy minden 
olyan ipari szereplőt, amely előnyös az állam számára, jobb benntartani a 
körön belül, mint a körön kívül, és ha már kívül van, akkor vegyük meg, ezt 
továbbra is fenntartja.  

Kérdés volt a Mátrai Erőmű kérdése. A Mátrai Erőmű azért érdekes, 
mert egy része már állami tulajdon, tehát MVM-tulajdon, egy kicsi része már 
MVM-tulajdon. A tulajdonosokkal folynak tárgyalások esetleges további 
tulajdonszerzésről. Megint nem akarok nagyon előremenni, hogy az eladó 
majd egy miniszteri meghallgatásról szóló jegyzőkönyvből értesüljön a vevői 
stratégiáról, de értelemszerűen az egy érdekes kérdés, hogy ők nem akarnak 
50 százalék felettit eladni, mi meg nem akarunk 50 százalék alattit venni, mert 
logikusan ha van már 25 százalékom, ugyanannyit ér a 49, mint a 25, ezt most 
vállalatirányításilag értettem. Ezen megyünk, de tervezi a kormány, hogy még 
további akvizíciókat folytasson.  

Közlekedés, M7, M1. Azt kell hogy mondjam, hogy a kormány 
elkötelezett a tekintetben, hogy mind az M7, mind az M1 vonatkozásában 
megcsinálja a további egy sávot. Ennek a környezettanulmánynak az elvégzése 
folyamatban van, szerintem egy fél éven belül konkrét választ tudunk adni 
arra, hogy mikor, mennyiért és milyen ütemterv szerint fog tudni 
megvalósulni. De aki egyszer lement egy péntek délután a Balatonra, az biztos 
azt mondja, hogy mikor épül már a következő sáv. Én nem járok sokat a 
Balatonra, de amikor járok, mindig pénteken megyek, és mindig azt 
gondolom, hogy: mikor épül már meg a harmadik sáv? Tehát szerintem ez 
fontos.  

Felvetettük ezt a balatoni stratégia, turizmus mint Balaton kérdést. Azt 
tudom mondani a Balaton mellett élőknek, hogy szerintem azzal, hogy 
egységes rendszer alakult ki, a Balaton környékén élők csak pozitív 
eredményként fogják tudni ezt a változást értékelni. Hiszen mi történt? A 
pénzt nem visszavontuk, hanem csak azt mondtuk, hogy vizsgáljuk meg, 
vizsgálja megy az ügynökség, hogy a betervezett célok az egységes 
turizmusstratégiához illeszthetők-e. Hiszen minek kell lennie 
turizmusstratégiának? Ma már minden elemző azt mondja, és minden 
szakember azt állítja vagy szóban vagy írásban, és ha megnézik a nagy 
turisztikával rendelkező országokat: Franciaországot, Olaszországot, s a többi, 
hogy nincs olyan, hogy egy ország mint turisztikai régió, nincs ilyen. 
Franciaországban van Párizs, a Loire mente, Bordeaux környéke, de olyan, 
hogy Franciaország mint egység, nincs. Nagyon jó példa volt erre a mostani 
foci Eb. Ha megnézték a foci Eb reklámját, nem azt mondták, hogy: 
Franciaország, gyere ide, én vagyok a – nem tudom – gall kakas, nem ezt 
mondták, hanem azt mondták, hogy van egy régiónk, a Loire mente, van egy 
Bordeaux, gyere, borozzál, tehát egy-egy régiót emeltek ki. Na most, a 
kormány ebben már döntött, hogy Magyarország is ezt az Európában bevett 
brandet vagy benchmarkot fogja alkalmazni, és egyes turisztikai régiók 
lesznek. Egy biztos: most önnek meg tudok nevezni úgy, hogy ebben döntés 
még nincs, csak kettőben, hogy négy turisztikai régió biztos lesz, öt: az egyik a 
Balaton, az teljesen adott, hogy Balaton mint turisztikai régió biztos lesz, 
Budapest mint turisztikai régió biztos lesz, ideértve Budapestet és az 



 29 

agglomerációt és környékét, Esztergom, a Duna-kanyar, Szentendre, Szob és 
környékét is ideértem, lesz Sopron mint Fertőd turisztikai régió, és szerintem 
biztos lesz valahol keleten egy Tokaj, Tokajjal összefüggő turisztikai régió.  

 
ELNÖK: Tisza-tó.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Az már nekem 

egyben lesz, mert ezek a turisztikai régiók nem szűken egy régióhoz tartoznak. 
Biztos vagyok benne, hogy a Balatonhoz is fog még olyan tartozni, ami 
normális esetben oda kell hogy tartozzon, még ha nem is úgy fogjuk hívni, 
hogy Balaton, de természetesen a Tisza-tó is mint turisztikai térség. És éppen 
ezért ezt vizsgáljuk. Szerintem tehát egy helyes, jó döntés született.  

Az óraátállítás következménye. Mivel itt ebben a vonatkozásban nem 
köt majd bennünket frakciófegyelem, mivel nem személyi kérdés, még nem 
alakítottam ki az álláspontomat, hogy hogyan állok az óraátállítás 
vonatkozásában. Mivel én keveset alszom, nekem az óraátállítás nehézségeket 
nem okoz, ez a része nem okoz, de hogy ez most gazdasági szempontból 
indokolt vagy nem indokolt, nem tudom. Azt azért nehezen… Mondom, 
semmilyen negatív érzésem nincsen ezzel az indítvánnyal szemben, de lehet, 
hogy kicsit furcsának érezném, vagy inkább szokatlannak érezném azt, hogy 
elindulok, és Bécsben más idő van, mint nálunk, ugyanakkor meg elindulok 
innen, és Ungváron más idő van, mint nálunk, tehát ilyen szinten azért nem 
ördögtől való vétek. Azt kell tehát mondjam, hogy nem hiszem, hogy itt 
frakciófegyelem kötelező szavazást írna elő ebben a kérdésben, és ha jól 
tudom, a frakció még nem alakította ki az álláspontját. Az én véleményem az, 
hogy ez lehet fekete is, meg fehér is, de nem, tehát szerintem ez lehet.  

És akkor, elnök úr, ha megengedi, a kérdések során önnel zárnám. 
 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Kezdjük az MVM 

Zrt. reklámkérdésével! Ez egy örök dilemma, hogy kell-e egy jól működő 
vállalatnak reklámoznia.  

 
ELNÖK: Monopolhelyzetben lévőnek! 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Mindjárt 

mondom, mondom, mondom. De a monopolhelyzetből eredő bevételem nem 
a monopolhelyzetből adódik, hanem ha én eljuttatom a Kis Pistának, hogy te, 
Jóskám vagy Pistám, 5 milliárd a főnyeremény, akkor vesz lottót, ha nem 
juttatom el hozzá a reklámot, akkor nem vesz lottót, tehát az én bevételem 
vagy az én nyereségem nem a monopolhelyzetből eredőségből ered, hanem 
abból, hogy van-e valaki, aki szolgáltatást vesz tőlem. Na most, amellett, hogy 
nekem a szerencsejáték-törvény elő is ír kötelező megjelenést, ami azért nem 
jelentéktelen, tehát előírja nekem, hogy kötelezően meg kell írnom a 
nyereményalapot, hogy ki mennyit nyert, és akkor megvan, még az sem 
mindegy, hogy hol hirdetem, tehát számunkra ad kötelező érvényű 
iránymutatást. A tyúk vagy a tojás – erről mindig lehet beszélgetni. Lehet, 
hogy azt mondanám, hogy na, akkor most ebben az évben nem hirdetek, és 
mondjuk nem lenne egy halmozódás, akkor nagyon negatívba esnénk, és 
akkor mindenki ütné a fejem, hogy te, miniszter, miért rendelted el?! És lehet, 
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hogy abban az évben van két halmozódás is, és ha nem hirdetek semmit, 
akkor is megy. Nem tudom, szerintem erre nem lehet okos választ adni.  

Én azt gondolom, hogy most az árbevétel és nyereség arányhoz képest 
– fogalmazzunk így – az én üzleti tapasztalatom figyelembevételével nem 
költenek sokat, de, mondom, ez csak megítélés kérdése. Van, aki azt mondja, 
hogy egy forint elköltése is felesleges reklámra, van, aki így áll hozzá. Tehát, 
mondom, ezt nem tudom.  

Az elévülést gátló csomagját szeretettel várom, és megvizsgálom. 
Bevallom, még nem tettem magamévá, tehát nem tudom, de ha megküldi, 
akkor örömmel.  

Mint ahogy nagyon nehéz megválaszolni azt, hogy reklámra kell-e 
költenie egy cégnek, vagy nem kell, így nehéz megválaszolni azt a kérdést is, 
kedves Benedek, amit feltett, hogy a közúti díjrendszer 3500 kiló alatti 
5 ezer forint/éves matrica elszámolhatósága vagy el nem számolhatósága a 
vállalkozásoknál helyes vagy nem helyes, azért, mert – hogy mondjam – ha a 
szívemre hallgatok, akkor azt mondanám, hogy igen, valamilyen szinten 
tegyük elszámolhatóvá, ha meg az eszemre hallgatok, akkor át kell gondolnom 
ezt a választ, hiszen ebben az esetben a vállalkozó költséget érvényesít, tehát a 
kiadását költségként számolja el, és ezen kívül ezt az eszközt nyereség 
szerzésére fordítja, és ebben az esetben meg azt mondja az eszem, hogy lehet, 
hogy mégsem kellene ezt. Ezért nehéz, ezért nehéz. A kormány igyekezett 
megtalálni azt az utat – nem tudom, emlékszik-e –, ez a 9 személyes, 
magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműveknek a bevonhatósága ebbe a 
körbe. Elmondom néha ilyen körben, hogyha nem tudnák, hogy nagy család 
vagyunk, a nővéremnek 9 gyereke van, el tudják képzelni, hogy mit kaptam 
tőlük (Derültség.), amikor kiderült, hogy többet fizetnek, mert kisbusszal kell 
hogy járjanak. Tehát, mondom, nehéz válaszolni rá. Mondom: ha a szívemre 
hallgatok, beletenném, mert azt mondom, miért, ha meg az eszemre, hogy de 
nyereségem van belőle, szállítok, s a többi, nem.  

És van még egy dolog, amit hozzá kell tennünk, és ez a legnehezebb, és 
erre még nem találtunk jó megoldást: hogy ha azt a döntést hoznánk, hogy 
számolhassa el, vagy hogy alkalmazzuk ezt az 5 ezer forintot a 
kisteherautóknál, mit csinálok a Romániából Magyarországon áthaladó 9 
személyes Transporterekkel, amelyek a munkásokat Erdélyből vagy 
Bukarestből viszik Németországba? Mert akkor nekik is el kell hogy 
fogadtassam, tehát nem tudok különbséget tenni, és ez is inkább arra késztet, 
hogy inkább az eszemre hallgassak, ne a szívemre. És ha megnézi ennek az 
arányát, megdöbbentő, megdöbbentő, mert sokan vesznek gépjárművet, de 
csak egy-két megyében használják, ők az egész országot végighasítják, tehát ha 
az arányszámokat figyelembe vesszük, akkor megdöbbentő, hogy milyen sokat 
vesznek igénybe ők.  

M4-es, lesz-e elmozdulás? Azt kell mondjam, hogy egyértelműen igen. 
A kormány meg is határozta ennek az irányát, módját és az ütemét is. Elsőre 
Szegedig – ó, Szegedig? –, Szolnokig, csak megtalálom a települést 
(Derültség.), Szolnokig, és utána a már megkezdett szakasznak a befejezése. 
Azt kell hogy mondjam, hogy amennyiben itt a tervezés megfelelő szinten áll, 
mert mindig azt szoktuk mondani, hogy nekünk már nem az a nehéz, amikor 
az aszfaltot le kell húzni, azt már megcsinálják, hanem az előtt a kisajátítás… 
Tényleg, hogyha egyszer úgy nyugodtan leülnénk egy…, mondanám, hogy egy 
jó sör mellett, de nem iszom, de mondjuk ha tényleg nem ezek között a 
keretek között beszélgetnénk, akkor megdöbbennénk, hogy ahhoz, hogy én az 
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első kapavágást megcsináljam, van olyan útszakasz, ahol az ötlet és az első 
kapavágás között öt év telik el. Most erre adtunk be gyorsító csomagot és 
minden egyebet, de nehéz. Értelemszerűen azt gondolom, hogy záros 
határidőn belül megkezdődik ott az érdemi munka.  

Az M44 és az üröm és az öröm közötti váltásait nehezen tudom kezelni. 
Én mindig azt szoktam mondani, hogy EU-s nyílt közbeszerzésen a győztest 
kifogásolni lehet, de az nem egy könnyű helyzet, tehát… Nem tudom. Attól 
transzparensebben már nem tudom csinálni, mint EU nyílt közbeszerzés, nem 
tudok mást csinálni, tehát nem tudok mást mondani rá.  

Kvótabevétel mint energiahatékonyságra fordítandó fejlesztési forrás. 
Mondanám, hogy hál’ istennek nem hozzám tartozik – de tényleg így van –, az 
NGM-é, a jelenlegi szmsz szerint ’14-től a kvóta vonatkozásában a beszedés az 
NGM-é. Amit nekünk átadnak, egy részt egy meghatározott százalékban 
átadnak nekünk, arra azt tudom önnek mondani, hogy ami hozzánk jön, az 
mind erre van fordítva, de az a kisebbik része. De ez az NGM, mert az új szmsz 
szerint NGM most már.  

Felvetette a Liszt Ferenc repülőteret. Gyorsan megjelenik, akkor két 
irányba váltom, ha már van egy új hír, ami a mai nap híre: tegnap a kormány 
elfogadta, vagy a kormány döntött, hogy kötöttpályás közlekedéssel direkt 
kapcsolatot létesít a ferihegyi repülőtér és a Belváros között, és azt gondoltam, 
hogy erre kérdez rá, mert ez szerintem az utóbbi évek legnagyobb vagy 
legfontosabb közlekedési fejlesztése lesz. Aki egyszer megpróbál Ferihegyről 
nem kocsival bejönni, az megizzad. Nem sokat – egyszer kiszámoltuk –, csak 
két és fél kilométert húzom a bőröndöt, majd felszállok Kőbánya-Kispesten a 
vonatra vagy a buszra, leszállok, kőbányai metró, majd újra átszállok, tehát 
nem könnyű. Az a lényeg, hogy a kormány döntött, és ezt a fejlesztést meg 
fogja csinálni. Erre a tanulmányok szerint több lehetőség van: föld alatt, föld 
felett, vasútként, metróként, ennek a kidolgozása folyamatban van.  

De ön azt kérdezte, hogy a zajártalom kérdése és a légügyi hatóság 
feladatrendszere közötti…, tehát hogy miért nem vizsgálunk szigorúan. Azt 
tudom önnek mondani, elnök úr, hogy január 1-jétől hozzánk kerül az NKH 
mint hatóság, megszűnik az NKH mint önálló hatóság, és a Fejlesztési 
Minisztérium egyik osztálya lesz. Megmondom őszintén, arról most nincs 
tudásom vagy tudomásom, hogy milyen szinten terjed ki a légügyi hatóság 
vonatkozása a zajártalmi kérdésekre, mert hogy légügyi kérdésekre kiterjed, 
az rendben van, viszont talán azt rosszul tudja – csak egy pici finomítás –, 
hogy a légügyi hatósági kérdés egy kézben van, ami kifejezetten légügyi 
hatósági. Amit ön mondott, a zajártalmi kérdés, az viszont már tényleg nem. 
Tehát maga mint légügy, hogy felszáll a repülő, leszáll, merre szálljon, merre 
nem, és milyen engedélyek kellenek, és mi van, ha baleset van, az légügyi 
hatóság. Én nem tudom, hogy a légügyi hatóságnak van-e a zajártalmat 
érintően lehetősége vizsgálni – valamilyen szinten biztos van, ahogy 
átgondolom. Azt tudom önnek ígérni, hogy a január 1-jei átvétel után 
legkésőbb – és kérem a kollégáimat, jegyezzék is fel – március 31-éig írásban 
adok önnek erre egy… 

 
ELNÖK: Március 31-éig a megoldást is meg lehet csinálni.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Persze, persze… 

(Közbeszólás.) Igen, igen, jó, csak azt mondom, hogy most arról nincs 
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tudásom, hogy egy olyan hatóság, amely nem nálam volt eddig, hogy kerül 
hozzám. 

 
ELNÖK: Semmi gond.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Vasútihálózat-

fejlesztés, Budapest-Belgrád. Ezt is tegyük már rendbe egy picit! Ha 
megvalósul a Budapest-Belgrád szakasz, hozzáteszem, mert EU-vizsgálat 
folyik, ezenkívül kétszakaszos beruházásról van szó, tehát Budapesttől a 
határig, azt csináljuk mi, a határtól Belgrádig csinálják a szerbek és a kínaiak, 
tehát nem tudjuk, hogy hogyan alakul, de ebben nem lesz állami 
finanszírozás, tehát ebben nincs, nincsen benne se költségvetési pénz, se uniós 
pénz. Ez egy pénzügyi konstrukcióban fog majd épülni, ha fog, ennek lesz egy 
megtérülése, logikusan a megtérülés aránya ebben az esetben nem az én 
terjedelmem vagy nem az én problémám, hanem azé, aki finanszíroz, és mivel 
hogy nem mi fogunk finanszírozni, az biztos, éppen ezért lelke rajta annak, 
akinek ez így jó lesz.  

Hogy most ez volt a legfontosabb fejlesztés, vagy nem ez volt a 
legfontosabb fejlesztés, arról megint lehet beszélni. Ez olyan dolog, hogy ha 
azt veszem alapul, hogy lehet, hogy most nem ez tűnik a legsürgősebbnek vagy 
a legfontosabbnak, ugyanakkor meg ha a kínaiak tényleg betartják azt az 
ígéretüket, hogy márpedig olyan szabályozást fognak csinálni, hogy csak és 
kizárólag vagy nagy valószínűséggel konténerszállításra alkalmas szállítási 
technikát fognak kialakítani, akkor meg megütne a guta, ha valaki előbb 
megcsinálná, mint mi. Mondom, ez megint nehéz, de ha a kínaiak ebben 
látnak fantáziát, az azt jelenti, hogy mivel várhatóan ők finanszíroznak, a 
bevételeket is nekik kell hozni, mert ha nincs bevétel, nem lesz megtérülés.  

A párizsi megállapodást talán már megválaszoltam. Én azt gondolom, 
hogy szerintem március körül várható ennek az adaptálása.  

Atomenergia rendeleti úton történő… Ez atomenergia?  
 
ELNÖK: Igen, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági döntéseit 

gyakorlatilag most szakhatóságként simán átvette a politika, és fölé nyúltak a 
hatóságnak, tehát erre céloztam.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Megmondom 

őszintén, direktben nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert ami most 
napirenden volt, az az Energiahivatal és a rendeleti úton történő szabályozás 
kérdése, és arról én elmondtam a Gazdasági bizottságban, hogy azzal én 
egyetértek. Erről ilyen szinten nincsen tudomásom, majd a kollégáim 
felkészítenek ezzel kapcsolatban.  

A közélet tisztasága és a Szabó államtitkár úr földügyei. Tudja, annak 
feltenni ezt a kérdést, akinek a sajtóval való kapcsolata olyan, hogy a 
vonatkozásában a sajtóállítások 99,9 százaléka nem helytállóak, annak nehéz 
jó választ adnia. Majdnem azt akartam mondani, hogy amit rólam leírt a sajtó, 
az 99 százalékban nem igaz. Én nem beszéltem Szabó államtitkár úrral – ez 
egy kétnapos ügy –, Szabó államtitkár úrral nem beszéltem ezzel 
kapcsolatban, se a véleményét nem tudom se pró, se kontra. Abban én nem 
látok kivetnivalót, ha egy politikus földet vásárol, abban én nem látok, ha 
adózott pénzből földet vásárol valaki vagy befektet vagy lakást vesz, abban én 
nem látok. Most azt az összefüggést meg én már nem fűzném túl, hogy miért 
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pont ott vette, meg mennyiért vette, meg mi volt azzal a fejlesztéssel, mert az 
nem a… Van egy irányító hatóság, van az irányító hatóságnak egy ügyrendje, 
majd ők lezárják. Ha felteszi, mondjuk, fél év múlva, hogy: na igen, de a 
sajtóállítás igaz, és akkor mit döntök, akkor válaszolok majd, jó? Most nem 
tudok. Most azt tudom – én csak a saját ügyeimből tudok kiindulni –, hogy 
amit rólam leírnak, annak a 99 százaléka inkább ilyen fantázia kérdése, mint a 
tények kérdése. Majd ha ténnyé válik, akkor eldöntjük.  

Kedves bizottsági tagok, én azt hiszem, mindenre válaszoltam, 
igyekeztem.  

 
ELNÖK: A magam részéről amire nem, azt majd felteszem még egyszer. 

De mielőtt ezt megtenném, megkérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van 
még elmaradt kérdése. (Jelzésre:)  

Heringes Anita képviselő asszony! 

További kérdések, válaszok 

HERINGES ANITA (MSZP): Három kérdésem maradt. 72 tornaterem 
és tanuszoda építését vállalták, ebből 13 észült el, és tavaszig van az ígéret, 
hogy mindegyik elkészül. Ez lehetséges-e? Ez lenne az első kérdésem. Így 
azért eléggé távol van még a két szám szerintem egymástól. 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Nem, nem, nem, 

nem, nem, abszolút nincs távol, ezt is nyugodtan tisztázzuk! Mi 
2015 áprilisában vettük át ezt a portfóliót, azelőtt nem a miénk volt… (Zúg a 
hangosító berendezés.) 

 
ELNÖK: Bocsánat, valamelyik mikrofont kapcsoljuk már ki! Ha 

befejezte a képviselő asszony, akkor kérem. (Heringes Anita: Nem, még 
kérdezek. – Heringes Anita kikapcsolja a mikrofonját.)  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Igen, igen. Tehát 

mi akkor vettük át a portfóliót, akkor 24-24-24 ügy vonatkozásában volt 
döntés, mi akkor szembesültünk azokkal, hogy mi az a lehetőség, amivel 
gyorsítani tudjuk. Mi azt továbbra is tartjuk, hogy minden olyan helyen, ahol a 
mi átvételünkkor a jogi helyzet rendezett volt, ahol nem volt anyagi probléma, 
ott márciusig megvalósul. Na most, nagyon messze van még a március, tehát 
tanuszodát elméletileg két hónap alatt építünk, tehát nagyon messze van még 
a március.  

Én azt tudom mondani, hogy mi nem érzékelünk lemaradást. Ha 
vannak csúszások, annak indokolt oka van. Mondok olyan példát önnek, hogy 
megjelölt az önkormányzat egy földterületet, ahol csinálni akarja, és mikor 
átvettük, kiderült, hogy nem az övé. Vagy hogy mondjak egy másik példát: 
betervezték valahová a tanuszodát, és kiderült, hogy nincsen szennyvíz-
elvezetés, nem tudjuk megoldani a szennyvíz dolgát, és azért ez nem olyan 
dolog, hogy kiengedek egy öblítést, hanem ez egy komoly dolog. Vagy van 
olyan, ahol tulajdoni vita van még mindig, most nem akarok településeket 
mondani.  

Én tehát azt tudom mondani, hogy mi minden hónapban kétszer 
kapunk erről jelentést, és ahol én úgy látom, hogy nekünk picit is felróható 
lenne, ott, higgye el, kedves Anita, hogy a korbács be van készítve a fiókomba 
(Derültség.), és mondom, hogy már le se ülj, puff, már ütöm is. (Derültség.) 



 34

Tehát ha valahol el lehet sikereket érni, ilyennél lehet, tehát higgye el, hogy 
rajtunk nem múlik. (Heringes Anita dr. Seszták Miklós kollégáira nézve: 
Szegények! – Derültség.) Nem őket, mert nem őket érinti (Derültség.), és 
nem is szó szerint, csak átvitt értelemben.  

 
ELNÖK: Jellemző, hogy a tévé távozása után hangzanak el ilyenek. 

(Derültség.)  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Ja, nem… 
 
ELNÖK: Miniszter úr, ha megengedi, a tisztázó kérdéskört hadd tegyük 

fel… 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Jó, jó. 
 
ELNÖK: …, és akkor egyszerre a végén, hogyha megteszi, hogy reagál! 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Oké, jó, jó.  
 
ELNÖK: Heringes képviselő asszony, akkor folytassa a kérdéseket vagy 

a tisztázó kérdéseket! 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Jó, köszönöm. Ugye, a miniszter úr 

mondta, hogy nem történhet meg, hogy mást támogat az MVM, sajnos nálunk 
anno megtörtént, és nekünk onnantól kezdve fájt nagyon, amikor az 
MVM Paks elveszítette a nevét, és onnantól kezdve Paksi Futball Club lett, és 
ugyanabban a szezonban MVM Dunaújváros lett …  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Elnök úr, hadd 

válaszoljak, mert… 
 
HERINGES ANITA (MSZP): …, az nekünk nagyon fájt. 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: …, ez egy adott 

kérdés, csak hadd válaszoljak! 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Bocsánat! 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Nagyon egyszerű: 

amikor én még nem voltam miniszter, akkor kötöttek egy hároméves 
szerződést, azzal nem tudok mit csinálni, az meg lejárt. Tehát élő szerződést 
nem tudtam felbontani, viszont nem tudtam újat kötni. Erre mondtam volna 
azt, hogy ha Paks ügyes, és akkor háromévest köt, akkor ugyanúgy maradt 
volna a finanszírozása. Nem tudom, erre csak azt tudom mondani, hogy nem 
tudok. Volt, amíg le nem járt, utána már nem kötöttünk újat.  

 
HERINGES ANITA (MSZP): Viszont az MVM honlapján megtalálható 

a megkötött szerződéseknél a veszprémi kézilabdacsapatnál az időbeli hatály: 
2018. június 10. 
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DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Igen, de az élő 
hatály, itt meg megszűnt a szerződés. Tehát addig kellett volna 
finanszíroznunk, de mivel bejött az Szrt., az Szrt. finanszírozza utána már. 
Tehát mi felbontottuk, és az Szrt. belépett, ott azért lett a névszponzor. Most 
még az Aréna-szerződést is felbontottuk, most már az Aréna sem MVM.  

 
HERINGES ANITA (MSZP): Már csak egy kérdés: a Paks-kalocsai híd 

mikor? 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Azt kell hogy 

mondjam, hogy ha a Dunán híd fog épülni, akkor két preferált hely van: 
Kalocsa és Mohács. Arra, hogy mikor, felelőtlenség lenne bármilyen időpontot 
mondanom. Azt tudom mondani, hogy ha épül a híd, szerintem hamarabb 
lesz Kalocsán, mint Mohácson, jelentősen hamarabb a Paks II.-nek 
köszönhetően, ráadásul mai hír, hogy elengedte az európai uniós Bizottság 
Paks II.-nek a megvalósulását. Tehát szerintem… Nem akarok, mert akkor 
számon kér, ha időpontot mondok, de ’18-19-ben megépül a híd.  

 
HERINGES ANITA (MSZP): Énnekem ennyi, köszönöm.  
 
ELNÖK: Kepli képviselő úrnak adom meg a szót. 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Jelzem, én veszprémi kézilabdadrukker vagyok 

(Derültség.), úgyhogy ilyen jellegű kérdésre tőlem nem számíthat a miniszter 
úr… (Derültség.)  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Én is járok, 

tehát… 
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): …, viszont az Erzsébet-szállodákkal 

kapcsolatos kérdésemre nem kaptam választ. Mert ugye itt jelen pillanatban 
három Erzsébet-szállodát szüntet meg, meg ad el az állam… 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Értem.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Jó. 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Megkérdezték a 

Gazdasági bizottságban is. Azt tudom mondani, hogy annak a 400 ezer 
gyereknek, aki számít arra, hogy üdülni fognak, lesz üdülés. Most igazából azt 
nézzük, vagy azt mérlegeljük, hogy melyek azok a szállodák, ahol a legjobban 
és a leghatékonyabban tudjuk ezt az üdültetést megcsinálni, hiszen van egy 
olyan érdekes helyzet, hogy a gyerekek nagy része a Balatonra meg 
Budapestre eljön, de ha azt mondanám, hogy, mondjuk, menj el például 
Kalocsára vagy például Egerbe, oda már nem biztos. Tehát azt vizsgáljuk 
most, hogy az üdültetésnek egy amúgy is zsúfolt időszakban a Balatonon kell-
e történnie.  

Az értékesítésre meg van egy ilyen kormányzati döntés, hogy minden, 
nem a célfeladat…, a minisztériumhoz tartozó, nem célfeladat segítségére 
szolgáló ingatlant értékesíteni kell, ebben még nem tartunk ott. Ha 
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értékesítjük, akkor az átlátható elektronikus rendszeren keresztül történik 
meg az értékesítés.  

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Ühüm, köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a választ. Varga képviselő úr? 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Csak hogy legyen egy 

kormánypárti felszólalás is.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Hát, ellettem 

volna nélküle, de legyen! (Derültség.)  
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Először is szeretném megköszönni a 

miniszter úrnak, hogy beszélt a tanuszodaprogramról. Az én 
választókörzetemben két tanuszoda épül, jelen pillanatban a sárbogárdi pár 
hónap múlva befejezésre kerül, és ha minden igaz, akkor decemberben pedig 
letesszük az enyingi tanuszoda alapjait. Én azt tudom mondani, hogy tízezres 
nagyságrendű az a gyermekhalmaz, akit megtanítunk úszni ennek minden 
egyes kulturális hátterével. Én azt gondolom, ez egy nagyon nagy hiánypótlás, 
úgyhogy én ezúton is szeretném megköszönni. És csak megerősíteném, hogy 
az Enying is például rendezetlen tulajdonviszony… 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Mondom, csak 

azért áll. 
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): …, illetve ilyen közműkiváltások miatt 

csúszott az elmúlt időszakban. Higgyék el, hogy én is próbáltam volna (Dr. 
Seszták Miklós: Igen.) erősíteni és gyorsítani rajta, de ez nem veszélyezteti 
azt, hogy Sárbogárd esetében ezt ’17 tavaszára át tudjuk adni, szerintem az 
enyingit pedig 2017 szeptemberére.  

Viszont azt is elmondhatom, hogy mivel egy speciális terület, ahol én 
élek és dolgozom, és a választókerületem Anitáéval egy kicsit összefügg, 
hiszen én Dél-Fejér megyében egzisztálok, és hogyha szűken vesszük, akkor 
tényleg lehet, hogy senki nem lakik olyan közel a Paksi Atomerőműhöz, mint 
én, 24,5 kilométerre lakom tőle pontosan, Anitát kivéve, aki… 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Én meg az ukrán 

határhoz. (Derültség.)  
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Igen, lehet, hogy ott nagyobb a fertőzöttség, 

mint nálunk.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Lehet, igen.  
 
VARGA GÁBOR (Fidesz): És nagy öröm számomra, hogy a mai 

hírekben bent van az, hogy Paks II.-t elengedte tulajdonképpen az Európai 
Bizottság, ami egyrészt, én azt gondolom, hogy egy nagyszerű hír, és Jávor 
Benedeknek és a többi lobbistának, aki ez ellen ágált, annak pedig szerintem 
nem igazán kellemes hír.  
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Nos, visszatérve arra, hogy a térségünknek milyen előnyökkel jár és 
járhat az elkövetkezendő időszakban az, hogy a Paks II. elkészül, 
infrastrukturálisan alapvetően.  

A harmadik gyors kérdésem pedig az M8-as, ami gyakorlatilag az 
ország közepén egy kicsit megszakad, és Fejér megye déli részét érintően 
tudom, hogy 2020 után van prognosztizálva, de a miniszter úr elmondta, hogy 
milyen nehézkes a szakhatósági engedélyezési folyamat, és ahhoz, hogy 2020 
után tényleg érdemi dolgok lehessenek, akkor az előkészítéssel kapcsolatban 
ha tudna néhány gondolatot mondani, azt megköszönném.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Biztató szavakat 

tudok mondani. (Varga Gábor: Biztató! – Derültség.) Tervezzük az M8-nak 
az előkészítésére forrás biztosítását. A másik kettő meg észrevétel volt.  

 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm.  
 
ELNÖK: Átadnám az ülésvezetést az alelnök úrnak (Derültség.), hogy 

pár tisztázó pontot feltegyek.  
 

(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Megadom a szót Sallai elnök úrnak.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, 

elnök úr, tényleg csak apróságok. Varga képviselőtársamnak mondanám, hogy 
a magyar társadalomnak nem olyan nagy öröm ez, hogy ezt elengedte 
Brüsszel. Ez azoknak, akik érdekeltek lesznek az építésben meg a 
beszállításban, azoknak nagy öröm, de alapvetően az országnak nem hinném 
– de ne is menjünk ebbe bele! 

Az M4-es ügyében csak annyit szeretnék pontosítani, hogyha nem volt 
világos, hogy én úgy járok, hogy Törökszentmiklós mellett megyek fel a 4-esre, 
tehát nem arról van szó, hogy nem tisztázott a helyzet, hanem arról van szó, 
hogy félbe van hagyva minden második héten a teljes nyomvonal, a tükör-
alákészítésnek a földmunkái… Tehát ott nem egy olyan helyzet van, hogy 
tulajdonokat kell vásárolni, a hídnak az előkészítése, minden rendelkezésre 
áll. Tehát ott egy másmilyen gond van. Végigmondom, én gyors leszek, és 
akkor egyben, hogyha nem baj.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Erre rögtön 

tudok válaszolni, elnök úr.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Igen. Hadd hívjam fel 

a miniszter úrnak a figyelmét a következetlenségére például egyvalamiben: a 
vonat ügyében elmondja azt, hogy a befektetőnek a felelőssége, hogy 
nyereséges lesz vagy nem, az állam meg mossa a kezeit, de a szélenergia 
ügyében miért nincs ugyanez a hozzáállás? Szélenergia ügyében 
megakadályozzuk azt, hogy bármilyen magánbefektető hozzon ilyet létre, 
pedig az dönthetne úgy, mint a kedves nagybátyja, hogy lehet, hogy 
veszteséges lesz, de én akkor is megpróbálom, amivel kapcsolatban vannak 
komoly fenntartásaink, hogy valóban így van-e, hiszen egyetemi műhelyek 
többek között az ELTE-ről viszont azt mondják, hogy nem igaz ez az állítás, és 
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nyilvánvalóan az, hogyha valaki magánbefektetésként vagy szövetkezeti 
befektetésként szeretne ilyet csinálni, akkor hiba nem engedni, pedig a 
kormány mondhatná ugyanazt, mint amit ön mondott a vasút, a belgrádi 
vasút kapcsán.  

Ma reggel láttam az MTI-hírt, nem tudom, hogy sajtótájékoztatóról 
vagy a reggeli meghallgatásáról, és a hulladékégetőnek a kérdésében nagyon-
nagyon rosszak az előérzeteim. Az előbb igazat adott Heringes Anita 
képviselőtársamnak, hogy a fel nem használt energia az, ami megfelelő, 
hulladékban is a nem keletkező hulladék a megfelelő. Tehát a Fejlesztési 
Minisztériumnak egyértelműen olyan szabályozás felé kellene elmennie, ami a 
hulladékkeletkezés megelőzésével jár együtt.  

A szerencsejáték ügyében is hadd hívjam fel a figyelmét egy 
következetlenségre, hogyha nem haragszik! A szerencsejátékot szerintem 
bölcsen a kormány, tehát az önök kormánya – csak azért, hogy világos legyen, 
kit dicsértem – bölcsen korlátozta, és a játékgépeket meg a pénznyerő-
automatákat. Ehhez képest most azt mondja, hogy reklámozni kell, hogy 
többet tudjanak. Ez a szerencsejáték-függőség fenntartására irányuló 
reklámtevékenység, nem tekintem úgy, mint egy társadalmilag hasznos 
dolgot. Tehát az, hogy valamit ne ösztönözzünk, hogy több kaparós sorsjegyet 
vegyenek a postán, nem hiszem, hogy ehhez reklám kellene. Fenntartom tehát 
az álláspontomat, hogy az ilyen jellegű reklámtevékenység össztársadalmi 
szinten veszteséges.  

A gépkocsik ügyében – bocsánatot kérek, hogyha nem voltam teljesen 
világos! –: a bevezetéskor rengeteg értékesítő úgy értékesítette az 5 ezer 
forintos matricákat, hogy a 3500 kilogramm alatti gépjárműveket… (Dr. 
Seszták Miklós: Odaadta?) Tessék?  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Magyarul: 

odaadta? 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Oda, minden további 

nélkül. Tehát hozzám ilyen kisvállalkozói csoport jött be, akik sorra kapták a 
bírságot, úgy, hogy benzinkúton, forgalmi engedéllyel vettek meg ilyet. Tehát 
ez ügyben akkor egy amnesztiatörvény vagy egy átmeneti rendelkezés lehet 
hogy majd nem ártana, mert ebben egyértelműen lesznek bírósági eljárások, 
ebben biztos vagyok.  

És akkor két dolgot még, és ez már tényleg rövid. A légügyi hatóság 
vonatkozásában elfogadom a válaszát, de higgye el nekem, hogy több 
tárcaközi egyeztetésre lesz szüksége, hogy ezt világosan átlássa, hogy ez 
nemcsak zajkérdés, hanem ez a légi forgalom szabályozásával kapcsolatos, és 
itt miniszteri rendelkezésekkel, tehát alacsonyabb szintű jogszabályokkal 
komoly eredményeket lehetne elérni. Tehát elfogadom azt, hogy nem kell 
hogy mindenben felkészült legyen egy miniszter, és nem kell, hogy mindent 
tudjon, ami a tárcájánál zajlik, de abban, hogy ezzel lesz még feladata, abban 
biztos vagyok, és… 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Csak január 1-

jétől! Azért nem tudom még.  
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SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Igen. És akkor a 
legutolsó egyetlen hiány. Nem tudom, hogy véletlen-e, vagy nem véletlen, de a 
Duna Aszfaltra nem tetszett reagálni.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: De, reagáltam.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: A Duna Aszfaltra? 

Nekem ez nem volt világos.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Reagáltam, 

reagáltam, azt mondtam, hogy én nem tudok elképzelni attól nyíltabb 
versenyt, mint amit EU-s nyílt közbeszerzésen érnek el.  

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Jó, ez az utolsó. 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Ez volt. Most is 

azt tudom mondani, hogy azért nem reagáltam rá, mert mint gyakorló, volt 
gyakorló jogász azt tudom mondani, hogy szerintem attól transzparensebben, 
hogy nyílt közbeszerzéssel… 

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a 

szót.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: De még egyre 

hadd válaszoljak, mert ez nagyon érdekes, a szélenergiára! Szegény öreg 
nagybátyám forog a sírjában szegényke (Sallai R. Benedek: Sajnálom!), és 
lehet, hogy az első koporsószeget, higgye el, az a szélerőmű tette be. Nem az a 
probléma, hanem hogy idejön a vállalkozó, és ő csak a kereket akarja 
megcsinálni, semmi mást, a kereket leteszi, azt gondolja, hogy milyen jó, majd 
pörgeti a szél, amikor áram van, termel, amikor meg nem, majd kifizeti az 
állam. Az tehát a probléma itt, hogy jelenleg annyira bizonytalan a széljárás, 
annyira kevés a széljárás, és annyira nem kiszámítható, hogy a 
kiegyenlítődést, a kiegyenlítést a MAVIR-nak meg kell oldania, tehát az én… 
És tényleg nem akarok senkit, se ELTE-s professzort meg senkit megbántani, 
de én is tudok nagyon jókat mondani, amikor az egyetemen tanítok, mit 
tudom én, pénzügyjogot a diákoknak, de amikor oda kellett mennem az 
APEH-hoz, és meg kellett védenem, akkor az nehezebb volt. Tehát én csak azt 
tudom mondani, hogy odaállni, megcsinálni, még csak-csak, az más kérdés, 
hogy belebukik mindenki, mert mindenki kivonul, akinek kicsit is esze van, az 
mind kivonul, tehát odaállni megcsinálni, az még hagyján, de utána még ezt a 
kiegyenlítésből adódó problémát kezelni, az nem egyszerű.  

Budapest-Belgrád vasút. Csak ezért, tehát az más kérdés, mert ott, ha 
jön a vonat van, van bevétel, ha nem jön a vonat, nincs.  

 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Analógiában 

említettem.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Értem, én értem. 

Mi volt még? Légügy. Azt elmondtam, hogy csak január 1-jétől az enyém, tehát 
még azért nem tudom. Higgye el, január 2-án már úgy fogom tudni, hogy csak 
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na! (Derültség.) Most még nem tudom, mert még van három hónapom, hogy 
belejöjjek, most még nem.  

Ennyi, nem? Ennyi volt.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Nagyjából igen.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Akkor köszönöm.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Miniszter úr, a 

gombot, hogyha megteszi, hogy kinyomja! (Dr. Seszták Miklós kikapcsolja a 
mikrofonját.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Nagyszerű lehetőséget fogok biztosítani Sallai elnök úr 

számára: berekesztheti az ülést. (Derültség.)  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Ezt előbb-utóbb meg fogom tenni. Addig is, amíg ezt 

megteszem – nagyon bízva abban, hogy senkibe nem szorult semmilyen 
kérdés –, nagy tisztelettel megköszönöm a miniszter úrnak, hogy megjelent a 
bizottságunk előtt, sok eredményt és sikert, és nem olyanokat, amelyek 
atomerőművi fejlesztéssel járnak együtt (Derültség.) a munkájában! 
Köszönjük szépen. 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ezzel a 2. napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Megkezdjük a 3. napirendi pontot, az egyebeket.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm. 

További jó munkát kívánok a bizottságnak! 
 
ELNÖK: Jó utat hazafelé, és problémamentes közlekedést! (Dr. Seszták 

Miklós távozik.) 
Az egyebek között akkor mindössze annyit kell bejelentenem, hogy a 

mostani házbizottsági ülés után úgy látjuk, hogy a jövő héten nem lesz 
szükséges összehívni a bizottságot, mert nincs olyan jogszabály, ami miatt 
csatlakozási vagy részletes vitában való feladatunk lenne. A jövő héten tehát 
valószínűleg nem ülünk, azt követően pedig meglesz a lehetőség, hogy újfent 
találkozzunk, és hulladékos témában egymással eszméket cseréljünk.  

Megkérdezem bizottsági tagtársaimat, hogy van-e bárkinek bármi más 
bejelentenivalója az egyebek között. (Senki nem jelentkezik.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen.  
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Az ülés berekesztése 

Így mindenkinek megköszönöm a munkáját, és további szép napot és 
kellemes estét kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 35 perc)  

  

Sallai R. Benedek  
a bizottság elnöke 

  

Bencsik János  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


