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Napirendi javaslat  
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(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 
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Az ülés résztvevői  

 
A bizottság részéről  
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Volner János (Jobbik)  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)   
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Manninger Jenő (Fidesz) dr. Czomba Sándornak (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
 
 

Meghívott   
 

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 11 perc)  

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén! 
Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót a 
tervezett napirendi pontokkal. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e 
kiegészítés. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, 
aki a kiküldött meghívóban foglalt tartalommal a mai ülésre szóló napirendet 
elfogadja. Aki igen, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen, egyhangú döntésével fogadta el a bizottság.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, 
így a munkánkat megkezdhetjük. 

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

Az 1. napirendi pont keretében dr. Seszták Miklós miniszter úr 
meghallgatására kerül sor, aki a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezeti. 
Miniszter úr, öné a szó. 

Dr. Seszták Miklós tájékoztatója 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm 
szépen. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! Ha megengedi a tisztelt 
bizottság, azt a tematikát választottam, hogy röviden, egy-egy félmondatban 
bemutatnám a minisztérium munkáját, és utána amilyen kérdésük van a 
bizottság tagjainak, akkor részletesen is kifejtem azokat a témákat, amelyek 
érdeklik a bizottság tagjait.  

Kezdem az energiaüggyel. A 2016. év legfontosabb feladata továbbra is 
az volt, hogy a rezsicsökkentést megtartsuk. Most már ki kell mondani, meg ki 
tudjuk mondani azt, hogy a távhő, a gáz és az áram ára a mi ciklusunkban 
25 százalékkal csökkent. Erről részletesebben is el lehet mondani, hogy egy 
átlagfogyasztó, egy család évente körülbelül 110 ezer forintot takarít meg egy 
háztartásban, én azt gondolom, ez egy olyan vívmány, aminek a megvédésére 
a következő években is lehetősége lesz a magyar kormánynak.  

Minden évben, amikor jön a hideg, a bizottság tagjait is és a sajtót is 
érdekli az, hogy hogyan áll a tárolók töltöttsége. Azt kell mondjam, vagy azt 
kell jelentenem a bizottság tagjainak, hogy a magyar kormány kész, felkészült 
a télre, az összmagyarországi tárolói kapacitások kihasználtsága mellett több 
gáz van betárolva a tárolóinkba, mint amennyit a tavalyi évben 
elfogyasztottunk. Azt gondolom tehát, hogy nem vizionálunk előre semmilyen 
problémát a gázszállításokban, de ha bármi történne, azt tudjuk mondani, 
hogy minden fűtési- és egyéb, iparigáz-mennyiséget ki tudunk szolgálni.  

A következő, amit szeretnék elmondani, a bányászati koncessziós 
pályázatokról néhány szó. Idén nyáron tíz pályázati felhívást tettünk közzé 
szénhidrogének és geotermikus energiakutatás vonatkozásában. A 
pályázatokat benyújtották, azok értékelése zajlik. 2013 óta összesen 28 ilyen 
felhívást tettünk közzé, és ami még érdekelheti a Gazdasági bizottságot, hogy 
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17 területre kötöttünk szerződést, és 6,37 milliárd forint bevételt jelentett ez az 
állami költségvetéseknek.  

A radioaktív hulladékról és a radioaktív hulladék és a kiégett 
fűtőelemek kezeléséről szóló nemzeti programról néhány szót. Itt azt tudom 
jelenteni a bizottságnak, hogy a kormány és a minisztérium is kiemelt 
figyelmet fordít erre a feladatra. Ennek ha egy, talán bizonyítékát tudjuk adni, 
akkor az az, hogy a magyar kormány megkapta Washingtonban az „Atomok a 
békéért”-díjat, ezt az idén vettük át. Azt gondolom, hogy ez ennek a munkának 
az elismerését támasztja alá.  

Pár szót a fejlesztés- és klímapolitikáról, a kiemelt 
közműszolgáltatásokról! Kezdjük a Környezet és Energia Operatív Program, a 
KEOP program 2014-2020-as állásával! 2016-ban a KEOP 5.2.9. felhívás 
vonatkozásában 10 milliárd forint keretösszeggel megjelent, értelemszerűen a 
közép-magyarországi régió önkormányzatai igényelhettek támogatást 
energiakorszerűsítésre és napelemes rendszer kiépítésére. Ez azért fontos, és 
ezt szeretném kiemelni, mert van a TOP-forrás, amiből az önkormányzatok az 
energiafejlesztéseket meg tudják csinálni, de az EU kizárta Közép-
Magyarországot, hiszen mint fejlett régió nem kaphat felzárkóztatási 
támogatást, ezért sikerült egy 10 milliárdos keretösszeget megnyitnunk 
kifejezetten csak ennek a régiónak, ezeknek a pályáztatása zajlik.  

Amit még szeretnék elmondani a bizottságnak, az az, hogy csináltunk 
egy számítást, hogy az eddig megvalósult KEOP-fejlesztések vonatkozásában 
csak az önkormányzatoknál összesen mennyi energiakiadás-csökkenés 
realizálódott. A mi számításunk szerint az eddig elvégzett ilyen fejlesztések 
eredményeként 140 milliárd forintos kiadáscsökkenést tudtunk realizálni. Ez 
azért fontos, mert mindig azt szoktam mondani, amikor mindenféle 
energetikai miniszterekkel tárgyalok, és kérdezik, hogy mi a mi 
energiastratégiánk, hogy a legfontosabb eleme az, hogy az az energia a 
legolcsóbb, amit nem használunk el, és ezt már tudjuk jelenteni, hogy 
140 milliárd forintnyi ilyen kiadáscsökkenést sikerült elérni.  

Van egy jelentős fejlemény 2016-ban, ez a szemétszállítás átalakítása 
2016. április 1-jével. Mi most is azt mondjuk és azt valljuk, hogy ez egy 
szükséges átalakítás volt. Elemeztük 2014-től, míg a döntés megszületett, 
hogy hogyan áll a rendszer, és minden szakértői elemzés, minden belső 
elemzés azt vetítette elő, hogy ha nem csináljuk meg az átalakítást, akkor az 
európai uniós kötelezettségeket nem tudjuk teljesíteni, tehát mindenképp 
szükséges volt az átalakítás. Én azt gondolom, hogy az egységes színvonalú, 
nonprofit hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer létrehozása 
célszerű, okszerű és szükséges volt.  

Néhány szóban szeretnék beszámolni a bizottságnak az „Otthon 
melege” programról. Ezt a programot 2014-15-16-ban indítottuk el, elsőként 
az elavult háztartási gépek cseréjére: hűtőgépek és mosógépek, kazánok, 
nyílászárók cseréje, valamint társasházak és családi házak komplett 
energetikai felújítását is ezen program keretében valósítottuk meg. 25 milliárd 
forintos keretösszeget állapítottunk meg erre, és ezt mind lezárt pályázattal el 
is költöttük. 85 ezer háztartásnak segítettünk valamilyen szintű 
energiahatékonyság-javításban vagy -javulásban, ez volt a ’14-15-ben és a ’16-
ban már elköltött. Ami most folyik, az az, hogy a ’16-ban meghirdetett családi 
házak korszerűsítése és kedvezményes hűtőgépcsere vonatkozásában 50 ezer 
háztartás pályázott, ennek a kiértékelése és a döntések meghozatala 
folyamatban van.  
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Hadd mondjak néhány szót a megújuló energiáról a bizottságnak, ha 
megengedik! A magyar kormány 2020-ra vállalta bizonyos százalékos arányok 
elérését a megújuló-részarány vonatkozásában, 14,65 százalékot vállalt a 
magyar kormány 2020-ra. Azt tudom jelenteni a bizottságnak, hogy már 
2013-ben elértük a 2016-os szintet, 2014-2015-ben elértük a 11,1 és 
12,1 százalékos szintet, tehát reményeink szerint ’18-19-re el tudjuk érni a 
bizottsági vállalásoknak megfelelően a 14,65 százalékot.  

Pár mondat az infokommunikációról és a fogyasztóvédelemről. A 
kormány vállalta, hogy 2018-ig - az európai uniós vállalás 2020 lett volna - 
minden magyar háztartásban meg fogjuk valósítani a 
30 megabit/secundumos internetelérést, ez egy 60 milliárdos fejlesztést 
jelent. Körülbelül 400 ezer háztartást érint ez a fejlesztés. Ennek egy részét a 
piaci szereplők fogják megvalósítani saját beruházásból, egy részét meg a 
magyar kormány európai uniós támogatásból fogja megvalósítani.  

Pár szót a fogyasztóvédelemről. 2015. év végén, illetve második felében 
egy jelentős fogyasztóvédelmitörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés. 
Ennek a három legfontosabb intézkedéseleme volt az ingyenes juttatás 
reklámjának tilalma, az ügyfélszolgálati előírások bevezetése és a 
bemutatókon a hitelközvetítés lehetőségének a megszüntetése. Én azt 
gondolom, ez egy olyan intézkedési csomag volt, amely jelentősen 
visszaszorította a visszaélésszerű értékesítés ezen formáját. Az a mi 
visszajelzésünk, hogy ezzel eredményes csapást tudtunk mérni a főleg 
kisjövedelmű nyugdíjasok kizsákmányolására szakosodott vállalkozói rétegre. 
Most már ha elmennek, mondjuk szegény édesanyám is elment, és meg 
akartak vele vetetni egy 850 ezer forintos masszázsszéket nagyon akciósan 
csak 600 ezer forintért, és felhívott, hogy ő szeretne tőlem pénzt kölcsön 
kérni. Mondtam: mama, mire szeretnél pénzt kérni? Hogy ő volt egy ilyen 
értékesítésen, és ő látta azt a masszázsfotelt. Azt tudni kell édesanyámról, 
hogy életében nem vett még 25 ezer forintnál drágább műszaki cikket. Ezt 
csak azért mondom, hogy mennyire befolyásolják az időseket. Én azt 
gondolom, hogy ezzel sikerült ezt visszaszorítani, vagy legalábbis mérsékelni.  

Szintén ilyen változás volt 2015 szeptemberében a békéltető testületek 
vonatkozásában egy új jogszabályi kötelezés, illetve elfogadás. Ennek az volt 
az eredménye, hogy 2015-2016-ban 71 százalékkal növekedett az ilyen 
egyezséggel lezárult békéltető testületi eljárások száma. Én azt gondolom, 
hogy ez jelentős változás, hiszen még mindig jobb bármilyen egyezség, mint 
bármilyen peres eljárás.  

Ami érdekes változás, hogy 2017. január 1-jétől a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság beolvad az NFM-be, tehát mint önálló hatóság 
megszűnik. Ez is a racionalizálásnak a mezsgyéjén halad.  

Pár mondatot a közlekedéspolitikáról. Szeretnénk kiszámítható, 
tervezhető és finanszírozható projekteket csinálni. 2020-ig összesen 
400 milliárd forintnyi költségvetési forrást biztosítunk a közútkezelőknek az 
utak fejlesztésére, illetve karbantartására. Ez azért jelentős összeg, mert ebbe 
nem számítódik bele az az összeg, amit az európai uniós forrásból a KÖZOP-
forrás keretére elköltünk, tehát 2020-ig 400 milliárd forintnyi hazai forrást 
fogunk elkölteni. Ez azért jó, mert az európai uniós előírások nem teszik 
lehetővé bizonyos alsóbbrendű utaknak a karbantartását, esetleg 
korszerűsítését, hiszen a mutatók nem jönnek ki, és ez a 400 milliárd forint 
alkalmas arra, hogy ennek megfelelően ezt meg tudjuk csinálni.  
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A gyorsforgalmi hálózat fejlesztéséről néhány mondatot. A kormány 
2014-ben célként vállalta, hogy minden megyei jogú várost szeretne bekötni a 
gyorsforgalmi hálózatba, illetve szeretné elérni az országhatárt. Azt tudom 
mondani a bizottságnak, illetve arról tudok beszámolni, hogy az erre irányuló 
törekvéseknek eleget tudunk tenni. A tegnapi nap híre volt, hogy a talán 
legrosszabb gyorsforgalmi hálózattal rendelkező Békéscsabán és környékén is 
megindultak a munkák. Én azt gondolom, hogy ezeket a vállalásokat is 
teljesíteni tudjuk, tehát mind az országhatár kapcsán, mind minden megyei 
jogú város vonatkozásában megkezdett beruházással fogunk rendelkezni, és 
ahogy az időjárás és az idő engedi, ezekkel folyamatosan fogunk haladni.  

Az uniós közlekedési fejlesztési forrásokról is szeretnék mondani 
néhány mondatot. A 2020-ig rendelkezésre álló forrásból idén márciusig 
meghirdettünk 1200 milliárd forintot. Ez azért volt fontos, mert így jól 
átlátható, tervezhető és nem a kapkodás jeleit mutató programokat tudtunk 
meghirdetni. Ezt 1200 milliárd forint vonatkozásában már meg is tettük. 

Van még egy jelentős dolog a minisztérium életében, ez a budapesti 
elővárosi közlekedés átvétele, ami új, nóvumként szállt rá a minisztériumra. A 
fővárossal megkötöttük a megállapodást, mind a magyar kormány, mind a 
Fővárosi Közgyűlés elfogadta az erről szóló megállapodást, ezt meg is 
csináltuk, és november 1-jével az átadás-átvétel megtörtént.  

A vagyonpolitika vonatkozásában az eredményekről néhány szó. Két 
jelentős állami vállalat van, amely a bevételi oldalon is többletet, illetve 
jelentős bevételt tud generálni: az egyik a Szerencsejáték Zrt. Itt azt kell hogy 
mondjam a bizottságnak, hogy a 2015. év egy rekordév volt: 7 százalékkal 
magasabb árbevételt értek el tavaly, és az idén is 5-6, akár 7 százalékot is 
meghaladó többletárbevétel várható. Ennek megfelelően terveink szerint a 
Szerencsejáték Zrt. teljes költségvetési hozzájárulása el fogja érni a 90 milliárd 
forintot, ebben az osztaléktól kezdve a szerencsejáték-adó és minden egyéb 
benne van. Ugyanígy a 2016. év vonatkozásában az MVM-csoport 
történetének is a legmagasabb árbevétele várható, illetve annyival zárta a 
tavalyi évet: 71,7 milliárd forinttal magasabb árbevételt realizáltunk, a tavalyi 
évben elértük az 1266 milliárd forintnyi árbevételt az MVM vonatkozásában. 
És egy pici érdekesség, mert amikor a magyar állam visszavásárolta a Rába-
csoportot, akkor mindenféle viharfelhőket láttak gyülekezni, hogy tönkre fog 
menni a társaság, a Rába-csoport 2016. I. félévi - szeretném hangsúlyozni: I. 
félévi - konszolidált árbevétele elérte a közel 21 milliárd forintot.  

A Nemzeti Eszközkezelőről néhány szót. Nem szeretnék nagyon 
részletesen belemenni, kérdés esetén persze szívesen, inkább egy pár számot 
hadd mondjak el! 2016. augusztus 31-éig 37 230 darab ingatlanfelajánlás 
érkezett az Eszközkezelőhöz, tehát szeretném még egyszer csak a számok 
nagyságát elmondani: 37 230 darab ingatlan érkezett felajánlásra, és ebből 
25 633 darab ingatlan vonatkozásában a pénzügyi rendezés is megtörtént, 
tehát lezártnak tekinthető a jogügylet. Ezzel a programmal összesen 152 ezer 
ember lakhatását biztosította a magyar kormány, 152 ezer ember lakhatását. 
Az ingatlanvásárlásra felhasznált 99 milliárd forint költségvetési forrással 
eddig 223, majdnem 224 milliárd forint jelzáloghitel megfizetése alól 
mentesítettük a hiteladósokat - csak az arányt szeretném érzékeltetni.  

Van egy Nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program, amire, 
azt gondolom, szintén büszkén tekinthetünk a 2016. évben. Ez azt jelenti, 
hogy 24 településen több mint száz tanterem fejlesztése valósult meg, illetve 
valósul meg napjainkban is, ezen kívül 24 tanuszodát és 25 tornatermet is 
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építünk, és ezen kívül a 2016/2017. tanév végéig 5 komplett iskolát is 
felépítünk ennek a programnak a keretéből. Az első ütemben megvalósuló 78 
projekt összértéke 38 milliárd forint, és ezt mind költségvetési forrásból 
tudtuk megvalósítani, tehát ebbe uniós fejlesztési forrásokat nem tettünk bele. 
Így reális cél az, hogy a 2018. év végére Magyarország valamennyi járásában 
lesz tanuszoda, és minden járásszékhelyen, illetve járásszékhelyhez tartozó 
település vonatkozásában van versenysportra alkalmas sportcsarnok vagy 
tornaterem. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős lépés az emberek 
sportolására vagy testmozgására alkalmas területek biztosítására. Jelenleg a 
program úgy áll, hogy 14-et átadtunk, 52 beruházás kivitelezése zajlik, és 12 
projekt vonatkozásában az első kapavágások most fognak megkezdődni.  

A kormány 2016-ban jelentős döntést hozott az ipari parkok 
vonatkozásában - én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos a magyar 
gazdaság életében -: létrehozta a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő 
Zrt.-t. Ez azt jelenti, hogy minden állami iparipark-fejlesztést és -üzemeltetést 
ez a zrt. fog végrehajtani. Ami nagyon jelentős ebben a döntésben, az az, hogy 
ez az iparipark-fejlesztő piaci alapon működik, tehát olyan fejlesztéseket 
valósít meg, amelyek megállnak a lábukon piaci alapon is. Kettőről már be is 
tudok számolni - szeretném, ha a számokat figyelnék a bizottság tagjai -: a 
hatvani Bosch-fejlesztésben megvalósul egy 64 ezer, közel 65 ezer 
négyzetméteres csarnok, csarnokegyüttes, valamint Pátyon a Kühne+Nagel 
cégcsoport megrendelésére vagy igényére egy 23 ezer négyzetméteres csarnok, 
mind a két beruházás piaci alapon is megálló üzleti vállalkozás. Ezen kívül 
több multinacionális céggel is tárgyalt, tárgyal ez a zrt., és jelentős 
megrendelések várhatóak. Azt tudjukzg mondani ezen iparipark-fejlesztési 
koncepció zárásaként vagy elemzéseként vagy konklúziójának levonásaként, 
hogy a kormány három év alatt több mint 1 millió négyzetméter ilyen jellegű 
ipari létesítményt szeretne létrehozni, illetve támogatni, ebbe már beleértjük 
természetesen a TOP keretében az önkormányzatok által végzett 
fejlesztéseket, beleértjük az ipari parkokat üzemeltető zrt. önálló fejlesztését, 
és természetesen beleértjük a Modern városok program keretében a megyei 
jogú városok által úgymond igényelt vagy szükségesnek vélt iparipark-
fejlesztéseket is.  

Két jelentős változásról szeretnék még beszámolni a bizottságnak. Az 
egyik a turizmus mint ágazat Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő 
integrálása. Ez egy jelentős változás volt, hiszen 2016 tavaszán került át a 
minisztériumba kormánybiztosi felügyelet, illetve kormánybiztosi 
együttműködés mellett. A Magyar Turisztikai Ügynökség Guller Zoltán 
vezetésével felállt, működik. Azt tudjuk elmondani, hogy minden 
magyarországi állami turisztikai feladat egy kézbe került, ennek megfelelően 
egy jól átlátható, mindenki számára kezelhető és működőképes koncepciót 
tudtunk letenni, és koncepcióban tudjuk a turisztikai fejlesztéseket 
véghezvinni. Egy kézben összpontosul a gasztronómia, a rendezvény-, az 
utazásszervezés és a nemzetközi sportesemények is, hiszen értelemszerűen 
amikor az ember mondjuk egy úszó-vb-t rendez, akkor nekünk már azt is meg 
kell nézni, hogy mondjuk egy Budapest-brand építésében ez mit tud hozni. 
Említettem az úszó-vb-t, de itt van a győri ifjúsági diákolimpia, de abban az 
évben még lesz dzsúdó-vb-nk is, tehát azt gondolom, hogy aktív és közvetlen 
szerepet tud ebben játszani.  

Van még egy döntés: hogy 2016 augusztusában a postaügyek és a 
nemzeti pénzügyi szolgáltatások is a Fejlesztési Minisztérium…, azt nem 
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mondom, hogy: „alá került”, mert kormánybiztos együttműködésével került át 
a mi minisztériumi portfóliónkba.  

Van még egy dolog, amit szeretnék megemlíteni: ez a direkt brüsszeli 
források kezelése. A Magyar Fejlesztési Központ létrejöttével várhatóan az 
elkövetkező hét évben 150 milliárd forintnyi direkt brüsszeli forrást tudnak 
lehívni a magyar vállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok. Minden 
ilyen lehetőséget szeretnék kihasználni, hogy két honlapcímre felhívjam a 
figyelmet: a www.palyazatokmagyarul.hu és a www.nyeromagyarok.hu. Itt 
csak egy pár számot hadd mondjak még! Az elmúlt másfél évben, mióta ez a 
két honlap működik, több mint 700 ezer rákattintás volt, tehát 700 ezren 
nézték meg ezeket a honlapokat, és a honlapok megtekintése után több mint 
ezer vállalkozás kérte ennek a Fejlesztési Központnak a segítségét. Én azt 
gondolom, hogy mi ezt mindenképp sikerként értékeljük. Ennek megfelelően 
már több mint 200 projektötlet eljutott a pályáztatási szintig, tehát már vagy 
beadásra került, vagy most a napokban fog beadásra kerülni.  

Elnök úr, én így első gondolatra ennyit gondoltam elmondani, a 
kérdésekre nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük, miniszter úr, a szóbeli kiegészítést és a felvezetést. 

A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e kérdésük, esetleg véleményük, 
észrevételük az elhangzottakhoz. (Jelzésre:) Elsőként Tóth Csaba alelnök úr. 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Ha megengedi, 

elnök úr, úgy csinálnánk, hogy összeszednénk a kérdéseket… 
 
ELNÖK: Persze, természetesen. 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: …, és akkor utána 

válaszolok.  
 
ELNÖK: Az is a menetrend, és az a javaslatom is, hogy mindenki 

felteszi a kérdéseket, illetve mond véleményt, és utána egyben tud reagálni rá.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm 

szépen.  
 
ELNÖK: Alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Miniszter Úr! A részletes tájékoztatója alapján én három területet 
érintő kérdést tennék fel, illetve három területet érintenék. Az első az energia. 
A miniszter úr említette, hogy 2020-ig 14,65 százalék a megújulóenergia-
részarány, amit el kellene érni. Ezzel kapcsolatban lenne egy terület, amelyet 
ebből én kiemelnék: hogy teljesülni fognak-e azok a számok, azok az 
elvárások, amelyek megfogalmazódtak, hisz látjuk, hogy a szélenergia 
területén azért kétséges, hogy ezt sikerrel lehet-e teljesíteni, hiszen annyit 
lehet tudni a szélenergia-hasznosításról, hogy 2006-ban adták ki az utolsó 
engedélyt, 2011-ben épült az utolsó szélerőmű, és jelenleg hazánkban 
330 megawatt beépített teljesítményről tudunk számot adni, ugyanakkor a cél 
2020-ra ezen a területen a 750 megawatt elérése, ez tehát azt jelenti, hogy 
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meg kellene duplázni, és - mint ahogy az előbb mondtam - 2011 óta nem épült 
újabb szélerőmű. A múlt hónapban viszont a parlament elfogadta a villamos 
energiáról szóló törvény módosítását, és az el is lehetetleníti az újabb 
szélerőműparkok építését, ezért aztán az államfő nem is írta alá, illetve 
visszaküldte ezt a törvényt, úgy érezte ő is, hogy ez ellentétben áll a megújuló 
energia hasznosításáról szóló 2010-2020 közötti cselekvési tervvel, és 
indokolatlan adminisztratív korlátozásokat vezetne be. Ezzel kapcsolatban 
szeretném a miniszter úr véleményét kérni, hogy ön ezt hogy látja, hogy fog 
teljesülni az ebben a cselekvési programban megfogalmazott cél? 

A másik terület, amiről szeretnék öntől kérdezni, a közlekedés. 
Elsősorban budapesti téma érdekelne, hisz budapesti képviselő vagyok, és két 
terület érdekelne. Az egyik az M3-as metró felújításával kapcsolatos 
történetek, hisz azt látjuk, hogy a miniszter úr beadványa alapján 
semmisítette meg a Közbeszerzési Döntőbizottság az M3-as felújításával 
kapcsolatos közbeszerzési eljárást, illetve döntést, és mi budapesti képviselők 
és budapestiek aggódunk, hogy az M3-as metró felújítását ez nem fogja-e 
ellehetetleníteni, nem fogja-e visszavetni. A főpolgármester úr 
nyilatkozataiból az látszik, hogy ő maga sem érti, hogy mi volt az oka ennek, 
mert az nem lehetett reális és igazi ok, hogy a buszsofőrök, azoknak a 
beszerzése nem szerepelt a kiírásban. Úgyhogy szeretném önt megkérdezni, 
miniszter úr, hogy mi ennek a valós oka, és hogy mi várható az M3-as 
felújításával, megújításával kapcsolatban.  

Van még egy budapesti közlekedési kérdésem, ez a Thököly úti 
gyorsvillamossal kapcsolatos. Régen, még valamikor korábban az M4-es 
metrónak a meghosszabbítását tervezték a Bosnyák térig, aztán miután azt 
elvetették, akkor ezt szerették volna pótolni egy gyorsvillamossal. Én ezt 
többször megkérdeztem már a miniszter úrtól, az államtitkár uraktól a 
parlamentben, mindig az volt rá a válasz, hogy ez megépül, hisz az M4-es 
metrónak az utasellátását, az arra való felhordást ez biztosítani fogja majd, és 
ez is elő fogja segíteni. Ez még 2015. év végén benne is volt a 
kormányhatározatban, hogy megépül, idén februárban még Fónagy 
államtitkár úr nyilatkozott, hogy igen, ez megvalósul, aztán egyszer csak 
eltűnt, és azóta nem hallani róla semmit. A választókerületem, Zugló 
fejlesztését ez nagymértékben befolyásolja, hogy megépül-e ez a gyorsvillamos 
vagy sem, mert a városközpont tíz éve, azóta nem fejlődik, és Zugló mégiscsak 
Budapest egyik legnagyobb kerülete, 125 ezer ember él ott, és azért ezt meg 
kellene valamilyen módon oldani. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy 
ezzel kapcsolatban mit várhatunk.  

A harmadik terület, amire részben válaszolt már a miniszter úr, de 
azért elmondom, hogy még vannak ott kérdések, amelyekre kíváncsi vagyok, 
például a vagyonpolitika, az ipari parkok. Egy évvel ezelőtt az akkori 
meghallgatásán elmondta a miniszter úr, hogy 10 milliárd forinttal létrejön ez 
a részvénytársaság, és 2016-ban már jelentős eredményekről fog majd tudni 
beszámolni. Én úgy gondolom, az, hogy két ipari park elkészült Hatvanban és 
Pátyon, ami összesen nem éri el a 100 ezer négyzetmétert, azért nem olyan 
jelentős eredmény, figyelembe véve azt a célt, hogy három év alatt 1 millió 
négyzetmétert szeretnének létrehozni. A kérdés az, amit nem hallottam a 
beszámolójában, hogy milyen területi megoszlásban tervezik ezt, az ország 
mely részeit érinti ez, Budapesten, Pest megyében egyáltalán szóba kerülhet-e 
ennek az iparipark-projektnek valamilyen része, vagy csak vidékről van szó, 
mennyi munkahelyet teremtenek ezzel? És említette, hogy piaci alapon fog 
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működni, ehhez kapcsolódik akkor a kérdés, hogy ami már működik, abból 
látszik-e, hogy ez valóban megáll-e a saját lábán, mert azt látjuk, hogy nagy 
cégek, nagy multinacionális cégek a bérlők vagy akik betelepülnek oda, tehát 
akkor nekik épül tulajdonképpen valami, a kérdés az, hogy ez gazdaságilag mit 
fog jelenteni.  

Ezekre szeretnék a miniszter úrtól választ kapni. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Czomba Sándor alelnök úr kért 

szót. Öné a szó. 
 
DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Az útfelújításokkal kapcsolatban 
szeretnék érdeklődni. Elhangzott itt több fontos dolog is, egy számadat is: 
hogy 400 milliárd forint áll rendelkezésre a következő időszakban 
alsóbbrendű utak javítására, fejlesztésére. Szükség is van erre, hiszen tudjuk 
nagyon jól, hogy vannak az országnak olyan területei, ahol ezek az 
alsóbbrendű utak meglehetősen rossz állapotban vannak. Ön hogy látja, ez az 
összeg, ez a forrás a korábbi évek tapasztalatai alapján elegendő lesz-e arra, 
hogy ezt a munkálatot megfelelő biztonsággal el lehessen végezni? Illetve az is 
egy nagyon fontos dolog, hogy az országhatárokat elérjék az utak. Itt volt egy 
gyorsút nevű koncepció annak idején, nem tudom, ezzel kapcsolatban 
szeretnék érdeklődni, hogy ez a koncepció továbbra is él-e még, tehát ez az 
autópálya és autóút közötti, gyakorlatilag technikai szempontból megvalósuló 
úthálózat. Illetve örömmel hallottuk azt, hogy a megyei jogú városok 
bekapcsolása is gyakorlatilag nemhogy terítéken van, hanem egészen 
bizonyosan meg is valósulhat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Z. Kárpát Dániel képviselő úr kért szót. 

Öné a szó.  
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A miniszter 

úrnak köszönöm azt a néminemű visszafogottságot, ami mondjuk a 
nemzetgazdasági miniszter úr és társai tündérmeséjéhez képest most 
megnyilvánult, értékelem azt is, hogy tények, számok hangzottak el, és 
nagyjából azért azokról a területekről, ahol bizony eredményekről és 
eredménytelen jelenségekről is beszámolhatunk.  

Ami viszont az én szememben megmagyarázhatatlan, az a budapesti 
M3-as metró műszaki állapotát illető helyzet, pontosabban az előttünk fekvő 
összefoglaló anyagban is szerepel egy miniszteri válasz ezen tárgykörben, ahol 
lényegében annyival intézték el ezt az életveszélyes helyzetet, hogy az 
Országgyűlés az NKH hatáskörébe utalta a vasúti társaságok, vasúti 
rendszerek ellenőrzését, s a többi, tehát részint levették a kezüket arról a 
problémáról, ahol nem kérem, hanem egyenesen követelem, hogy a kormány 
képviselői üljenek le azon dolgozók szakszervezeteivel, akik napi szinten a 
felújítási munkálatokat végzik, ha úgy tetszik, akkor infúzióval tartják életben 
azt a rendszert, ahol valódi életveszély mutatkozik, részletesen el fogják 
mondani önöknek. Ezt onnan tudom, hogy a Jobbik képviselői helyszíni 
bejárást is tartottak, ahol szabálytalanságok tömegével találkoztunk, 
könyveket lehetne megtölteni vele, és a műszaki állapotot, helyzetet illetően is 
egész egyszerűen katasztrofális a helyzet. Miniszter úr, az önök keze alatt - 
hiába veszik le róla, akkor is - egyszemélyes kft.-k vannak bejelentve teljes 
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műszaki ellenőrzési területekért felelős módon. Kilóg a lóláb. Olyan röhejes 
helyzetek állnak elő, amelyek egy tisztességes nemzetgazdaságban 
megengedhetetlenek lennének, és valóban két-három megálló esetében el 
fogják önöknek mondani, hogy tényleg életveszélyes a helyzet. A füstölő 
szerelvények a mai napig ugyanúgy beérkeznek a Nyugati pályaudvarra, az 
utasok sokszor szó szerint menekülnek ez elől, és önök úgy tesznek, mintha ez 
a helyzet nem lenne normális persze, de azért leveszik a kezüket róla, egy más 
szervezet hatáskörébe utalják, és továbbra is bizonytalan az, hogy az az átfogó, 
teljes körű felújítás mikor fejeződhet be, amelyre évek óta szükség lenne.  

A másik óriási probléma az a szakemberhiány, amit az idézett elő, hogy 
a társaság 2006 novemberig, ha nem is teljes leállással, de egy teljes körű 
felújítási munkálattal számolt, és nemes egyszerűséggel év elején elkezdte 
elbocsátani a szakembereket, azokat a szakembereket, akik évtizedes rutinra 
tettek szert, akik nagyon bonyolult képzési rendszereken keresztüljutva 
jutottak el ide. Ha most elkezdenek felveszegetni új embereket, nyilvánvaló 
módon egy-két hónap alatt nem lehet erre betanítani őket.  

Az M3-as tekintetében tehát életveszélyes a helyzet, haladéktalanul be 
kellene avatkozniuk, nem lehet azt egy ilyen miniszteri válasszal elintézni, és 
nem is elegáns.  

Más területeket érintve igyekszem tartózkodni a véleményalkotástól, 
inkább kérdéseket tennék fel. A világpiaci árak tekintetében a rezsicsökkentés 
kérdésköre kapcsán említette, hogy - ha jól írtam fel, akkor - 110 ezer forintnyi 
spórolásra tehetett szert egy magyar család. (Hollik István: Évente!) Évente, 
igen. A személyes véleménye érdekelne azt illetően, hogy ha a világpiaci árak 
csökkenése teljes körű módon begyűrűzött volna a nemzetgazdaságba, akkor 
mennyit spórolhatott volna meg egy család. Hiszen azt látjuk, hogy a 
világpiaci árak adott szegmensekben sokkal nagyobb mértékben csökkentek, 
mint amekkora rezsicsökkentést a kormányzat keresztülvitt ezen a 
rendszeren.  

A Nemzeti Eszközkezelő kérdésköre egy kiemelt terület - az én 
szememben is - a devizahitel-károsultak szempontjából. Nem tudom sikerként 
elkönyvelni azt, hogy több tízezer embertől elveszik az ingatlantulajdonát, és 
bérlőként maradhat az érintett a saját ingatlanában, hiszen nem került 
felülvizsgálatra az a rendszer, aminek az alapján ezek a tartozások állításom 
szerint indokolatlanul kialakultak, vagy jórészt indokolatlan adósságtömegek 
jöttek létre. De azt látni kell, hogy a sokféle kitalált konstrukció közül még ez 
az, amely némiképp működik, és átmeneti időre, de levegőt biztosít az 
érintettek számára. Éppen ezért állok értetlenül az előtt, hogy bár itt a szép 
számokat vagy szépnek tűnő számokat, a 37 230-at megosztották velünk, de 
azt nem mondta el a miniszter úr, hogy ez egy felülről zárt rendszer egyelőre, 
tehát néhány száz hely maradt csak a Nemzeti Eszközkezelőben, és nem látjuk 
azt a költségvetési elkülönítést, ami alapján további helyek nyílhatnának meg. 
Hogyha a jobbikos fogadóórákra tömegével jönnek ezt illető megkeresések, 
akkor, gondolom, a kormánypárti fogadóórákra még több érkezik ezekből. Két 
hete pont Kispesten jártam egy hitelkárosult családnál, ahol egyszerűen 
közölték, hogy a Nemzeti Eszközkezelő két okból nem tud velük szóba állni, 
minden feltételnek megfelelnek, de várható helyhiány alakult ki, tehát egy 
olyan boksz alakul ki, ahol több ezer jelentkező kell hogy küzdjön a pár száz 
megmaradt helyért - ez persze idézőjeles, de akkor sem tartható állapot -; 
másrészt pedig továbbra is szükséges a hitelező pénzintézet hozzájárulása, és 
ez esetben a családnál, ahol jártam, a hitelező pénzintézet elérhetetlen, a 
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telephelyén nem található meg senki, lényegében felszámolta önmagát a jelek 
szerint, de a kibogozhatatlan jogi háttérből kifolyólag a Nemzeti 
Eszközkezelőbe való kerülésre a családnak esélye sincsen. Nyilvánvaló módon, 
ahogy az ilyenkor lenni szokott, a devizahitel mellett közüzemi hátralékok, 
egyebek halmozódnak, tehát egy multifaktoriális rendszerről beszélünk, és 
valamelyik faktorból kifolyólag kilakoltatás lesz a dolog vége, hogyha nem 
sikerül segítő kezet nyújtani.  

Nem azt mondom itt és most, hogy az MNB-nél felhalmozott 
260 milliárd teljes egészében a devizahitelesek pénze, azt mondom, hogy 
jórészt igen, hiszen az átváltásból eredő többletről beszélünk; legalább abból 
egy kártérítési alap létrehozásával ezen embereknek igenis segítő kezet kellene 
nyújtani.  

Érdeklődőm, hogy van-e koncepció a Nemzeti Eszközkezelő bővítése 
tekintetében, hiszen a többi szisztémát hagyjuk, a NOK nevű állami 
pilótajáték lényegében el sem indult, és egy újabb fogyasztói csoportról 
beszélünk, a magáncsőd becsődölt néhány száz ügyféllel, és azt látjuk, hogy az 
árfolyamgát tekintetében is, ha lejár az öt év, egyszerre fog a károsultak 
nyakába szakadni egy nagyon sokszor megfizethetetlen pluszteher. Tehát 
talán még az Eszközkezelőről érdemes beszélnünk e téren, hiszen itt még 
lehetne levegőt biztosítani a károsultak számára.  

Egy egymondatos kérdést is csatolnom kell. A mai rádióhírekben 
találkozhattunk azzal, hogy egy Kecskemét és Békéscsaba közötti útszakasz 
tekintetében egy 60 kilométeres útszakaszt illetően mintegy 100 milliárd 
forintért lehetett elnyernie egy jó ismerősökből álló cégnek a kivitelezési 
munkálatokat. Az egymondatos kérdésem az, hogy a miniszter úr szerint piaci 
viszonyokkal indokolható-e egy ilyen útszakaszon, ebben a régióban egy 
ekkora ár kimunkálása. Itt igazából csak egy szubjektív véleményre lennék 
kíváncsi.  

Nagyon örülök, hogy érintette a fogyasztóvédelmi kérdéseket, hiszen 
bár az önálló fogyasztóvédelmi bizottság megszűnt, és tulajdonképpen ebbe a 
mamutbizottságba, a gazdaságiba került integrálásra, és a fogyasztóvédelem 
egészét jórészt felszámolta az, hogy az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Magyar Nemzeti Bank alá került ez a terület más szcénában, tehát 
tulajdonképpen az egyik ellenőrzendő kezdene el ellenőrizni - ennek a 
hatásfokát hagyjuk!  

Viszont az árubemutatók kérdéskörének nagyon örülök, ahogy azon 
korlátozásoknak is, amelyeket ez a kormány bevezetett. Az a kérdésem 
ugyanakkor, hogy tud-e a miniszter úr bármilyen racionális indokot mondani 
azt illetően, hogy ennek az országnak milyen szempontból van szüksége 
árubemutatókra, tehát milyen nemzetgazdasági indok mutatható fel amellett, 
hogy egyáltalán az árubemutató mint intézmény megmaradjon ebben a 
jelenlegi formájában? Én el tudom fogadni azt, hogy bizonyos gazdasági 
ágakban indokolt lehet ez, csak nem nagyon látom át, hogy miért kell nekünk 
megtűrni a nemzetgazdaságban ezeket a több százezres átveréseket a 
különböző gyógyító lámpáktól kezdve a mágneses ágyakig. Semmi szükség 
nincs erre. Nincsen racionális indoka annak, hogy ezt a baromságot 
Magyarország megtartsa a gazdasági rendszerében, hiszen az idősek 
kifosztására külön iparágak alakultak, és ezt teljeskörűen nem szüntette meg a 
kormányzat; ahogy a fogyasztói csoportok esetében is csak újak alapítását 
tiltotta meg, aztán fogyasztói csoportok szervezésében jártas emberek számára 
tette lehetővé, hogy nemzeti otthonteremtési közösségeket menedzseljenek, 
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tehát az új otthonteremtési állami pilótajátékot, amelynek a felpörgése talán 
2017-től várható, és amely szintén nem az egyszerű emberek számára lett 
kitalálva, hanem bizony a szerencsésebb társadalmi csoportok számára tud 
kedvezményeket biztosítani. Mi szükség van tehát árubemutatókra? 
Egyáltalán van-e olyan racionális érv, amely ezen rendszer kivezetése ellen 
szólna? Hiszen az, hogy telephelyen nem lehet hitelt nyújtani, az egy 
dicséretes dolog; az a baj, hogy telephelyen kívül vagy adott esetben a 
telephelyekkel való variálással rendszerszerűen megtörténhet ugyanez, tehát 
egy ilyen társaságnak semmi más dolga nincsen, mint két fizikai helyszínen 
működni, az egyik telephely, a másik nem, és ugyanúgy folytathatják azt az 
intézményes kifosztó mechanizmust, amit eddig is. Álláspontom szerint nincs 
szükségünk erre, ennek a kivezetése lenne szükséges.  

Igyekeztem rövidre fogni a kérdéseket, nem sikerült, ezért elnézést 
kérek, de még egy dologra muszáj kitérni. Az utolsó miniszteri válasz 
tekintetében, ahol Sneider Tamás és Bana Tibor képviselőtársaim részére a 
szén-monoxid-mérgezés veszélye és egyéb ügyekben a lakhatás 
körülményeinek megkönnyítéséről, különböző felújítási módozatokról ad 
választ, azt hiányolom, hogy egy átfogó panelprogram kimunkálása elmaradt. 
Magyarországon nemcsak az ingatlanállomány 400 évenkénti cseréje a 
jelenleg fennálló állapot az új építésű ingatlanok száma alapján és egyáltalán 
az ingatlanok állapota tekintetében, hanem azt is látjuk, hogy egy 
elképesztően pazarló energetikai rendszer áll fenn, egy átfogó panelprogram 
hiányzik. Hogy egy szakmai javaslatot mondjunk önöknek: a Jobbik a CSOK 
kiterjesztését javasolja - egyébként nem először - energetikai fejlesztések 
terén, akkor, hogyha legalább egy energetikai szintet tud ugrani az érintett 
ingatlan, akkor bizony elérhetővé kellene tenni a csok által biztosított 
kedvezményes hitel lehetőségét, kedvezményes összegeket, és bizony a 
lakásfelújítások tekintetében is nemcsak ezt kellene megtenni, tehát a csok 
kiterjesztését, hanem nemcsak az újépítésű lakások áfatartalmát kellene 
5 százalékra csökkenteni, hosszú távon a lakásfelújítások terén is meg lehetne 
tenni ugyanezt akkor, hogyha legalább egy energetikai lépcsőt sikerül ugrani. 
Ennek a költségvetési forrásai, vonzatai egyébként álláspontunk szerint 
rendelkezésre állnának, emlékezzünk vissza, hogy egy utolsó költségvetési 
módosítással mintegy 4-500 milliárdot osztogatott el most a kormányzat, 
pántlikázva, ne összevissza, tehát nem állítok ilyet, de abban biztos vagyok, 
hogy ez belefért volna, ugyanúgy, ahogy az otthonteremtési program 
kimunkálásának az alapjai is.  

Egy mondattal visszatérve a Nemzeti Eszközkezelőre: ezt nem tudjuk 
egy állami hátterű bérlakásépítési programként vagy bérlakásprogramként 
elfogadni, tehát ilyen indoklással ne is próbálkozzanak, hiszen itt arról van 
szó, hogy több mint 30 ezer olyan ingatlant vontak ki a piacról, ahol a korábbi 
tulajdonosok csak bérlőként maradhattak, itt viszont az újingatlan-tömeg 
mennyiségét kellene elképesztő üzemmódban növelni - és amíg ezt a kínálati 
szűkösséget nem tudják feloldani, addig a kezelhetetlen albérletpiaci 
helyzeten sem tudnak csillapítani. Nem magyarázható az, hogy egy budapesti 
fiatalnak 150 ezer forintos albérleti díjakat kellene - hangsúlyozom: kellene - 
kifizetnie, hogyha megérkezik a fővárosba egyetemi tanulmányokat folytatni, 
az pedig egész egyszerűen ciki, hogy a kormányzat ezen a területen semmiféle 
beavatkozási szándékot sem mutat. Látjuk azt, hogy a közösségi gazdaság egy 
kicsit még idegen terület önöknek - bár nyilván nem mindannyiuk számára -, 
és azt is látjuk, hogy bizonyos területeken, mint az Uber, megpróbálnak 
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beavatkozni, hogy jól vagy rosszul, az most nem ehhez a napirendi ponthoz 
tartozik, de az Airbnb, különböző közösségi szállásmegosztó, kiadó oldalak 
tekintetében egész egyszerűen fájó módon hiányzik a kormányzati 
beavatkozás. Hogy mást ne mondjunk: egy közepes méretű magyar 
vállalkozás, hogyha egy panziót szeretne nyitni, akkor több hónapos, de lehet, 
hogy több éves engedélyeztetési procedúrának van kitéve, és bizony sokszor 
hatósági vegzálásnak is, viszont ha valaki egy Király utcai ingatlanból hostelt 
szeretne csinálni a neten, és mondjuk az Airbnb-n keresztül külföldieknek 
kiadni, azt körülbelül hat kattintással el lehet intézni, és pár hét alatt 
beindulhat ez a tevékenység. Egy egészséges nemzetgazdaságban ez az 
egyensúlytalanság álláspontom szerint nem állhatna fenn. Köszönöm a 
lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hadházy Sándor képviselő úr kért 

szót. Öné a szó.  
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Először is egy köszönettel szeretném kezdeni, 
hiszen a tegnapi nap folyamán elkezdődött a 11-es út és az M0-s 
találkozásának az átépítése, és egy 2007-2008 óta húzódó kaotikus állapotot 
fogunk megszüntetni. Tehát köszönöm szépen először is ezt a segítséget ebben 
a kérdésben.  

A kérdéseim egyrészt a rezsivel kapcsolatos témakört érintik. Lehet-e 
tudni azt, hogy ez a 110 ezer forint/év/háztartás éves viszonylatban mekkora 
összeget tesz ki, és igazából ezt a pénzt a korábbi üzemeltetők, szolgáltatók 
gyakorlatilag extraprofitként kezelhették-e, és hogyha ezt megtehették, akkor 
milyen adókötelezettség terhelte annak idején ezt a tételt? Igazából tehát 
mekkora pénzt vittek ki az országból az energiaszolgáltatók, ez lenne igazán a 
kérdésem lényege.  

A másik kérdés a megújuló energia területét érinti. Említette a 
miniszter úr a geotechnikai kutatásokat, amelyek nagyon ígéretesek, de 
szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a Mol tulajdonában több mint ezer 
felhagyott szénhidrogén-, CH-kút van, amelyek adatait nagyon jó volna 
felhasználni, illetve az azokban rejlő lehetőséget hasznosítani 
geotermikusenergia-termelés céljából.  

Nagyon szeretném megtudni azt, hogy az elővárosi, a Budapest-
elővárosi közlekedés fejlesztése mennyiben fogja érinteni a helyi érdekű 
vasútvonalakat, különös tekintettel választókörzetem irányába, Szentendre-
Budapest esetében várható-e fejlesztés, ha igen, akkor ez időben mikorra 
várható? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm. Szakács László képviselő úr kért szót. Öné a 

szó, képviselő úr.  
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Elsőként én is a rezsicsökkentéssel 
kezdeném, több szempontból is. Egyfelől ma már elhangzott, hogy a világpiaci 
árak, a világpiaci tendenciák mintegy másfél éve nagyjából-egészében egyfelé 
hatnak, bizonyos piaci szegmensekben 60-40 százalékkal csökkent egyébként 
az energiahordozóknak az ára, ez mégsem látszik a magyar háztartásoknak 
eladott energia árában. Hiszen azt látjuk, hogy önök valójában tényleg 
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valószínűleg elvették a luxusprofitot, ahogyan azt Hadházy képviselőtársam 
mondta, viszont itt nekem azt állították a Gazdasági bizottságban nem olyan 
régen, amikor előterjesztettük a világpiaci árak csökkenésének megfelelő 
következő rezsicsökkentési javaslatunkat, ami azt jelentette volna, hogy egy 
átlagos fogyasztónál 20, átlag fölöttinél pedig 10 százalékkal csökkenhetett 
volna egyébként az elfogyasztott energia ára, azt mondták nekem, hogy a 
világpiaci árak nem befolyásolják ezt a döntést. Ha önök most mégis tovább 
akarják csökkenteni a rezsit, akkor vagy az van, hogy nem vették el az összes 
extraprofitot, és még találtak valamennyit, vagy pedig az van, hogy szépen 
lassan engedik beszivárogni Magyarországra a piaci szegmensenként található 
60-40 százalékos energiahordozónkénti árcsökkenést.  

Összehasonlító adatként mondanám: 2003-ban 50 dollár volt egy 
hordó olaj, és akkor 50 forint volt egy köbméter gáz. Most nem éri el az 
50 dollárt egy hordó olaj ára - ezt önök is így tudják, miniszter úr, hiszen a 
költségvetést is 42 és 47 dollár közötti olajáron tervezték meg -, viszont most 
100 forintba kerül egy köbméter gáz. Tervezik-e azt, hogy ezen változtatnak? 
Miért nem változtattak eddig? És hogyha tényleg meg akarják óvni a 
rezsicsökkentést, akkor én már láttam itt a bizottságban, hogy leszavazták a 
mi előterjesztésünket, akkor hadd kérjem meg a miniszter urat, hogy győzze 
meg a frakcióját arról, hogy a világpiaci trendek - mert ezeket már trendnek 
lehet mondani, tehát ami másfél éve tart, egy irányba mutat, az nagy 
valószínűség szerint nem fog mostanában nagy kiugrást jelenteni -, és ezeket 
az árelőnyöket egyébként eddig is lehetett volna élvezni. Én gondolom 
egyébként, hogy vannak is olyanok, akik ezt élvezték, csak az nem a magyar 
lakosság, aki ezt élvezte, itt visszautalhatnék egyébként a MET-ügyekre vagy 
bármi másra. Ezt ne csak egy szűk csoport élvezhesse, hanem élvezhesse ezt a 
teljes lakosság! Én azt javaslom, hogy ezt mindenféleképpen fontolják meg, 
illetve kérdezem, hogy megfontolják-e, és a világpiaci trendeknek megfelelően 
egy nagyobb arányú energiaár-csökkenés, esetleg amit mi javasoltunk, egy 10, 
illetve 20 százalékos, az szóba jöhet-e?  

Ugyancsak ennek kapcsán kérdezem a miniszter urat, hogy egyetért-e 
Németh Szilárd kedden benyújtott törvényjavaslatával, amely szerint a 
rendszerhasználati díjakat az energiahivatal elnöke ne határozatban, hanem 
rendeletben határozza meg. Kicsit meg kell magyarázni a különbséget: a 
határozat ellen lehet fellebbezéssel élni, a rendelet ellen meg nem lehet 
fellebbezéssel élni. Én nem gondolom, hogy a rezsicsökkentést úgy kellene 
megóvni - hiszen ezzel indokolta Németh Szilárd az előterjesztését -, hogy a 
rendszerhasználati díjakat, magyarán mondva a rendszer felújítására, 
karbantartására fordítható díjakat eztán rendeletben állapítják meg, nem 
pedig határozatban, mert a határozattal esetleg még lehetne vitatkozni, és én 
úgy gondolom, hogy a mi javaslatunk ennél jobb volt.  

A hulladékgazdálkodással, a hulladékholdinggal kapcsolatban a 
miniszter úr elmondta, hogy ezek európai uniós kötelezettségek, de a tavalyi 
meghallgatásán, 2015 decemberében azt mondta, hogy ez egy önkéntesen 
alapuló holdingszerveződés lesz, tehát csak az csatlakozik a 
holdingszervezethez, aki szeretne, ez nem kötelező - aztán mégis 
meggondolták magukat. Viszont létrehoztak egy olyan holdingot, amely 
március óta nem tudja kiküldeni a számlákat, és éppen ezért egyébként a 
szolgáltatást elvégző cégek pedig nem kapják meg a szolgáltatás ellenértékét; 
ez nyilvánvalóan sem a cégek szempontjából, sem a holding szempontjából, 
no pláne nem a lakosok szempontjából nem egy elfogadható eljárás. Ígértek, 
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én úgy emlékszem, sok mindent még a nyáron, több képviselőtársam is 
levelezett a minisztériummal, hol júliusra, hol augusztusra, aztán később már 
szeptemberre tolódott ki a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. 
Egyébként a közbeszerzési kiírásból is látszott, hogy egyetlenegy díjbeszedő 
volt az, amely megfelel annak a kiírásnak, ennek sem örülünk, viszont akkor 
már végképp nem értjük, hogy miért tart ennyi ideig ez a dolog. Most már 
november van, március már nagyon régen volt, és azért mi nagyon bízunk 
abban, hogy különös figyelmet fordítanak arra, hogy karácsonyi ajándékként 
ne egy hatalmas, egyévi hulladékszállítási díjról szóló számlát tegyenek önök 
mint a magyar kormány a karácsonyfa alá az embereknek.  

Az állami vagyon tekintetében meg szeretném azt kérdezni, hogy nem 
olyan régen bezártak négy szállodát - köztük volt a BM-üdülőként is ismert 
siófoki szálloda -, ezek az Erzsébet Vagyonkezelő Kft.-től kerültek bezárásra, 
illetve talán még eladásra is, ahol 400 ezer gyermek üdülhetett 
kedvezményesen. Ez a lehetőség most megszűnik-e? Mivel indokolják, hogy az 
Erzsébet-programból ezeket a szállókat kiveszik? Hány munkavállalót érint ez 
a tervezett értékesítés? Megvan-e már az új vevő, tehát jelentkezett-e már az 
új vevő, azt szeretném még megkérdezni.  

A KEHOP kapcsán, az energiamegtakarítási pályázatok kapcsán 
folyamatosan azt mondtuk és azt javasoltuk, és egy darabig úgy is tűnt, hogy a 
kormány is elfogadja ezt, hogy az egyes ingatlanok, az egyes háztartások, 
magánlakások, családi házak energiatakarékos felújítása is megtörténhessen, 
és a KEHOP-nak a 90 milliárd forintja erre legyen fordítható. Ehhez képest 
nagyjából-egészében tavaly nyáron meggondolta magát a kormányzat, és 
akkor a Brüsszelnek írt módosítási javaslatában csak az államigazgatásban 
részt vevő középületek energiahatékonyságának a javítására törekedtek ebből 
a pénzösszegből. Sajtóhírek szerint Lázár János még azt is mondta, hogy 
valójában Brüsszel nem engedi, hogy magánlakásokat újítsanak fel ebből, de 
ez nem igaz, Brüsszel ezt egyszer már jóváhagyta, majd utána a kormány kérte 
ennek a módosítását. Nem értjük, hogy miért nem férhet hozzá ezekhez a 
forrásokhoz a lakosság, hiszen több tanulmány is kimutatta azt, hogy a 
lakásoknál 1 petajoule energiának a megtakarítása 42 milliárdba kerül, a 
középületeknél ugyanennyi energiának a megtakarítása 95 milliárdba kerül, 
én tehát úgy gondolom, hogy a hatékonyságot legalábbis ott kellene kezdeni, 
ahol a legolcsóbban a legtöbbet tudjuk megspórolni, ahol a legolcsóbban a 
legnagyobb megtakarítást tudjuk elérni, és nem utolsósorban egyébként a 
lakosságnak a szolgálatában áll, akkor azt az utat kellett volna választani. 
Ezért kérdezem a miniszter urat, hogy ön támogatja-e, hogy a lakosság 
kaphassa meg azt a KEHOP-os forrást, ami 90 milliárd forint, és ne az állam, 
ne csak és kizárólag az állam használja fel, vagy azt támogatja, hogy ne a 
lakosság kapja ezt, hanem az állam kapja meg ezeket a forrásokat?  

Én is kitértem volna, de már nem fogok, csak egy gondolat erejéig, a 
fogyasztói csoportok létrehozásának tilalmára, viszont a meglévő fogyasztói 
csoportokat nemhogy engedik, de egy törvény alapján használja is a kormány, 
ezen alapszik a Nemzeti Otthonteremtési Közösség, a NOK, ezen alapszik ez a 
lakáslottó vagy pilótajáték, hívhatjuk, aminek akarjuk, de nagy valószínűség 
szerint nem azt a célt fogja majd szolgálni, nem is azt a célt szolgálja, ami a 
törvényben le van írva, pár embernek a céljait szolgálja nagy valószínűség 
szerint. De tervezik-e azt, hogy mégis felülvizsgálják ezt, és ahogyan a 
miniszter is mondta, ezeknek a zárt fogyasztói csoportoknak nemcsak a 
létrehozását, hanem a további működését is befagyasztanák, nem beszélve 
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arról, hogy nem állítják a szolgálatába még olyan állami eszközöknek, 
amelyekhez állami támogatás jár, amelyekhez bizonyos fogyasztói 
csoportoknak az ingatlanhoz jutásával kecsegtető, hogy úgy mondjam, állami 
marketing is szolgál. Tehát miért állítják ezeket a fogyasztói csoportokat még a 
törvény erejével is egyébként ilyen kihívások elé, és miért segítik a 
működésüket?  

A miniszter úr beszélt a vagyonkezelésről és a vagyonról, a nagy 
cégeknél, az MVM-nél és a Szerencsejáték Zrt. kapcsán hallhattuk az 
eredményeket. Viszont a miniszter úr akarata ellenére nagy valószínűség 
szerint az ön minisztériuma alá került a Magyar Fejlesztési Bank és a Posta is; 
azért merem így mondani, hiszen a miniszter úr azt mondta a két évvel 
ezelőtti meghallgatásán, hogy ő kérte azt, hogy minekutána nem érthet 
mindenhez, senki sem ért mindenhez, hogy a Fejlesztési Bank, illetve a Posta 
ne kerüljön az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium portfóliójába, onnan kerüljön 
ki. Egy eléggé kacifántos utat járt be – legfőképpen - a Magyar Posta az elmúlt 
időszakban, én magam is tettem feljelentést, amit elutasítottak. Csak egy 
zárójeles megjegyzés: ugyanazon adatok alapján egyébként egy másik 
magánszemély is tett feljelentést, őneki megvannak azok a papírok, amelyeket 
nekünk nem adtak ki még közérdekű adatigénylésre sem, folyik is a 
nyomozás. Itt csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy állami intézmények, 
tehát sem a KEHI, sem a Magyar Fejlesztési Bank nem tett feljelentést, egy 
magánszemélynek a feljelentése alapján folyik ez a vizsgálat. Mit tud erről a 
vizsgálatról, miniszter úr, mint a vagyonkezelést, én úgy gondolom, eléggé 
komolyan érintő kérdésről?  

A Postánál látjuk a hatalmas átalakításokat, viszont ott mindig felsejlik 
mögötte a Fejlesztési és Hitelbank, az FHB, amelynek nemcsak tulajdonosa 
van, akivel, tudjuk, most már nem annyira jó a viszonya a kormányzatnak, 
mint korábban volt, de mégis azért annak befektetői és betétesei is vannak, és 
a Posta a mai napig az FHB-nak a termékeit árulja akkor, amikor 
számlanyitást, amikor biztosítást vagy bármit szeretne az ember a postán 
vásárolni? – kérdezem. Hiszen azt is tudjuk, hogy ez a kiválasztás nem a 
legtranszparensebben történt, az OTP-vel és az Erstével történt 
szerződésbontás után Németh Lászlóné volt államtitkár úgy nyilatkozott a 
TAB ülésén, hogy gyorsan kellett dönteni, és éppen az FHB volt kéznél, és 
hirtelen szembejött ez a remek ajánlat, és senki mást nem érhetett akkora 
szerencse, hogy a Magyar Posta mintegy 1700 hivatalában az ő termékeit is 
lehessen forgalmazni. Kérdezem azt, hogy lesz-e ilyen verseny a jövőben, 
esetleg más kereskedelmi bankoknak a termékeihez is hozzá lehet-e jutni, 
vagy továbbra is csak az FHB és az FHB Alapkezelőjéhez befolyó pénzeket 
lehet ott majd figyelemmel követni? Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Még két képviselő jelentkezett 

szólásra, elsőként Hollik István képviselő úrnak adom meg a szót, utána 
Volner János frakcióvezető úr következik.  

 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Köszönöm szépen. Egyrészt köszönöm a 

miniszter úrnak a mindenre kiterjedő beszámolóját. Nekem két rövid 
kérdésem lenne. Az egyik a vagyonpolitikára vonatkozik, nem is az elmúlt 
évek vagyonpolitikájára elsősorban, hanem a jövő stratégiájára vonatkozóan, 
hiszen azt láthattuk, hogy 2002 és 2010 között majdnem meggyőzött 
bennünket a szocialista-liberális kormányzat arról, hogy az állam nem lehet jó 
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gazda, az elmúlt hat évben önök mégis bebizonyították, hogy ha a kormány 
felelősen kezeli a rábízott vagyont, akkor igenis az állam lehet jó gazda. Ezt 
mutatják azok a számok, amelyeket ön is említett a Szerencsejáték Zrt., illetve 
az MVM eredményeit illetően. De azért itt elég azt megemlíteni, hogy 2010 és 
’16 között az állami vagyon 10 ezer milliárd forintról 17 ezer milliárd forintra 
növekedett. Ezzel kapcsolatosan az a kérdésem, hogy mi a vagyonpolitika 
további stratégiája, az állami vagyon további bővítése vagy a jelenlegi 
vagyonportfóliónak a hatékony felhasználása? Ez az egyik kérdésem.  

A másik pedig, hogy a miniszter úr a vizes-vb szervezőbizottságának az 
elnöke, ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a vizes-vb-re való 
felkészülés hogyan áll. Mindannyian tudjuk, hogy ennek az ügynek önmagán 
túlmutató jelentősége is van, hiszen ha sikerül jól megrendezni a vizes-vb-t, 
akkor még nagyobb esély nyílik arra, hogy Budapest kaphassa meg a 2024-es 
olimpia megrendezésének a jogát. Éppen ezért azt gondolom, hogy különösen 
fontos, hogy megnézzük, hogy áll a vizes-vb. Köszönöm szépen. (Dr. Seszták 
Miklós: Köszönöm szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Volner János frakcióvezető úr, öné a 

szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! 

Azt láttuk, hogy a rezsicsökkentés néven megismert folyamattal 
párhuzamosan azért vannak aggasztó jelenségek akár a hulladékgazdálkodás 
területén, akár az energiaszektoron belül. Az energiaszektoron belül azt 
láthattuk, hogy még az amortizáció pótlására sincs meg egyelőre a pénzügyi 
fedezet a rendszeren belül, magáncégek új beruházást a számukra 
bizonytalanná váló üzleti környezetben nem hajtanak végre kellő 
nagyságrendben, az állam pedig nem tevékeny résztvevője az energiapiacnak 
jelenleg, hogyha leszámítunk most egy-két bevásárlást, illetve távlati tervet, 
például a Paksi Atomerőművet, akkor ezen a téren sajnos aggasztó a helyzet. 
Most arra gondolok, hogy az importáram részaránya Magyarországon évről 
évre nő, a nyári csúcsterheléses időszakokban a magyar áramtermelésnek már 
jóval több mint a fele importból származik, és ezt a folyamatot az egyébként 
jónak és előremutatónak ítélhető áramtőzsdei nyitás is elősegítette. Ez egy 
olyan folyamat, amiért aggódunk, és kérdezem a miniszter urat, hogy van-e 
arra lehetőség, illetve terv a kormányon belül, hogy ezen a stratégiai ágazaton 
belül befektetőként maga a magyar állam is megjelenik, és beavatkozik annak 
érdekében, hogy ezek az egyébként egyre aggasztóbb folyamatok, amelyek 
Magyarország ellátásbiztonságát veszélyeztethetik, megállíthatóak legyenek.  

Ugyanez érvényes a hulladékgazdálkodás területére. Számos olyan 
anomáliával találkoztunk, amit az Országgyűlés elé tárt beszámolókból 
megismerhettünk, kiderült az, hogy hét különböző regionális társaságból 
négynek még a könyvviteli szabályok szerinti beszámolója sem készült el, és ez 
számos olyan problémára engedett következtetni, ami piaci alapon működő 
szervezeteknél elképzelhetetlen lenne, hogy a menedzsment ennyire lazán 
kezelje ezeket az ügyeket, itt sajnos napi gyakorlatként előfordul. Van-e tehát 
szándék, kormányzati terv arra, hogy ezen a téren előrelépés történjen? 

Az ön által felügyelt számos szakterület közül a járműgyártás a másik, 
amire ki szeretnék térni. Itt egy dicséretes előremozdulást látunk például a 
Stadler szolnoki beruházásaival kapcsolatban, ahol azt láttuk, hogy magyar 
munkahelyteremtés zajlik, és nem kis részben Magyarországra kerül ezeknek 
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a termelőegységeknek a járműállománya, illetve exportra is tudunk termelni a 
szakképzett munkaerő bevonásával. Azonban azt is tudjuk, hogy itt a 
szakképzett munkaerő rendelkezésre állásával is komoly problémák vannak, 
alumíniumhegesztőből például kevés van az országban, és adott esetben ez 
például a Stadlernél is komoly problémát jelent. Lép-e ebben az irányban a 
kormány - tudom, hogy ez nemcsak önre tartozik, hanem az ön mellett ülő 
Czomba Sándor államtitkár úrnak is a szakterületébe vágó feladat -, hogy a 
szakképzett munkaerő megfelelő számban és minőségben rendelkezésre 
álljon, és a magyarországi befektetéseket a magyar gazdaság ki tudja ezzel a 
munkaerővel szolgálni? Kérdezem a miniszter urat, hogy ezen a téren van-e 
előrelépés.  

Azt is el szeretném mondani, miniszter úr, hogy az ön lépésével, amikor 
megállította a buszbeszerzést a fővárosban, a metrópótló buszok beszerzését, 
alapvetően egyetértünk, hiszen szeretnénk azt, hogyha a magyar buszgyártás 
végre fel tudna támadni, de egyelőre még nem látunk koherens kormányzati 
elképzeléseket arra, hogy ez milyen módon valósul majd meg. Korábban is 
felvázoltak hasonló terveket, de azokból aztán a Rába keretén belül, bár 
köttetett stratégiai megállapodás a Volvóval, nem lett semmi. Itt kérdezem, 
hogy az Evopróval vagy más cégekkel van-e esetleg előrelépésre lehetőség, és 
van-e a miniszter úrék tarsolyában olyan távlati terv, ami például a Volán több 
ezres járműállományának a tervszerű cseréjére vonatkozik, és ezt magyar 
buszokkal szeretnék a későbbiek folyamán megoldani.  

A harmadik, amire ki szeretnék térni, hogy a miniszter úr portfóliójába 
tartozik a hazai turizmus fejlesztése is, ezen belül egy más országokban 
kifejezetten gyümölcsöző ágazatra szeretnék kitérni, ez az orvosi 
beavatkozáson alapuló turizmus az egészségturizmuson belül, amiben 
Magyarország a lehetőségeihez képest, azt kell mondjam, alulteljesít például 
Lengyelországhoz vagy Csehországhoz képest. Itt azt látom, hogy azok a 
fővárosi szuperkórházakra vonatkozó koncepciók, amelyek a kormány 
asztalára kerültek, részben ezen a téren kihasználatlan lehetőségeket hagytak 
magukban. Tudom, hogy nem a miniszter úrhoz tartozik az egészségügy 
fejlesztése, a turizmus azonban igen. Számos más országban ezek a 
nagyberuházások úgy valósulnak meg, hogy például a nagy értékű műszerek 
kihasználtságát az állami és a magánszférának a közös beruházása valósítja 
meg, és ilyen módon a műszerek kihasználtságával egy költséghatékonyabb 
működés érhető el. Magyarországon is volt erre irányuló elképzelés, de eddigi 
ismereteim szerint a kormányfő alatt működő stratégiai kabinet megvétózta 
ezeket az elképzeléseket. Itt kérdezem, hogy a gazdasági racionalitás diktál-e 
ezekben a helyzetekben, vagy esetleg nem volt bátorsága a kormánynak a 
magánszférával együttműködést kezdeményezni, mert az nem feltétlenül az 
ördögtől való, ha az állam és a magánszféra közösen lép fel egyes területeken, 
ez nem feltétlenül eredendő bűn, de azt látom, hogy ezekben a szuper nagy 
beruházásokban - és itt ne felejtsük el azért, hogy 3-400 milliárd forintról 
beszélünk csak a főváros vonatkozásában - több lehetőség lenne.  

Emlékeztetném a miniszter urat például a fogorvosok működésére, 
hogy olyan 75-80 milliárd forintot hoz Magyarország számára ez a fajta orvosi 
beavatkozáson alapuló turizmus. Rengeteg turista eljön Magyarországra, a 
magyar szakértelmet itt veszi igénybe, a közjóhoz történő hozzájárulás 
kétségtelen ezekben az esetekben. Szerintem Magyarország lehetőségei ezen a 
téren kifejezetten jók. A miniszter úr egyébként láthatóan igyekezett több 
turisztikai ágazatba jól belenyúlni, és üzleti szempontú fejlesztéseket 
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végrehajtani, de ezen a téren szerintem van miben gondolkodni, és vannak 
tartalékai az országnak. Köszönöm szépen. (Dr. Seszták Miklós: Köszönöm 
szépen.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miután további hozzászólási 

igényt nem látok, megadom a szót a miniszter úrnak, hogy az elhangzott 
felvetésekre, kérdésekre válaszoljon.  

Dr. Seszták Miklós válaszai, reflexiói 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm 
szépen. Akkor megpróbálnék az elhangzottak sorrendjében válaszolni.  

Tóth Csaba képviselőtársamnak, alelnök úrnak a felvetésére a 
szélenergia kérdésében: nagyon fontos, hogy azt tisztázzuk, hogy 2020-ig a 
14,6 százalékos arányszámot, a megújuló-arányszámot a magyar állam, illetve 
a magyar kormány teljesíteni fogja, akkor is, ha esetlegesen nem épül több 
szélerőmű, illetve ha a szélenergia nem fog bővülni. Az tény tehát, hogy a már 
meglévő és helyes szám, a 330 megawatt vonatkozásában a magyar kormány 
számol a megújuló energia arányának a számolásánál ezzel a tétellel, de nem 
számol az esetleges jelentős növekedésével. Szívesen megmagyarázom most, 
meg egyszer egy szakmai vitába, szakmai beszélgetésbe is szívesen 
belemegyek ebben, hogy miért, de a legelső meghallgatásomon, amikor 
megkérdezték tőlem, hogy én mit szólok ehhez a szélerőműhöz, és értek-e a 
szélerőműhöz, azt szoktam mondani, hogy - isten nyugosztalja -, szegény 
nagybátyám, aki az ország első szélerőművét építette talán 2004-ben vagy 
2005-ben, pontosan látta, és most már a legtöbb piaci szereplő látja, hogy 
miért nehéz Magyarországon komoly szélerőműbázist csinálni. Nem beszélek 
arról, hogy a bizonytalan időjárási viszonyok miatt olyan jelentős 
tartalékkapacitást kell kiépíteni a környezetében, ami annyira drágává teszi 
ezeket a beruházásokat, a megtérülést, hogy már-már szinte gazdaságtalan. 
Természetesen egy politikus megtanulta azt, hogy soha nem mondjuk azt, 
hogy: „soha”, hiszen ha valaki azt mondta volna nekem mondjuk nyolc vagy 
tíz évvel ezelőtt, hogy a napenergia előállítására alkalmas eszközök mekkora 
árcsökkenéssel fognak most már értékesítésre kerülni, akkor azt kinevettem 
volna; és lám, ahhoz képest 90 százalékkal olcsóbb.  

Na most, mi is halljuk, és minisztériumi szinten is tárgyalunk azokkal a 
startup cégekkel, amelyek a szélerőműveknek a technikai eszközei 
vonatkozásában újításokra gondolnak, hogy esetlegesen tartósan stabilan és a 
bizonytalan helyzetet is kihasználva esetleg stabilan tudjanak áramot termelni 
vagy energiát termelni. Most mi azt tudjuk mondani, hogy a kormány a 
vállalást teljesíteni fogja, hogy ennek az aránynak a szélenergián belüli része 
mekkora lesz, az a technikai fejlettségtől függ majd. Értelemszerűen a 
jelenlegi helyzetben azt gondoljuk, hogy Magyarország jövője nem a 
szélenergia.  

Szeretnék akkor itt képviselőtársaimnak az M3-as vonatkozásában 
mondani egy pár dolgot. Mindig azt szoktam mondani, hogy olyat kérjenek 
számon tőlünk, ami hozzánk tartozik. Tekintettel arra, hogy nekünk az M3-as 
felújítása vonatkozásában miniszteri szinten, de még kormányzati szinten is 
szinte…, azt nem mondom, hogy nulla, de érdemi vonatkozásában nulla a 
döntési képességünk, hiszen ez fővárosi beruházás, fővárosi tulajdon, mi 
legfeljebb ajánlásokat tudunk tenni egy beszélgetés keretében a fővárosnak, 
illetve a főpolgármester úrnak vagy a közgyűlésnek, hogy hogyan tovább. 
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Tekintettel arra, hogy a főpolgármester úr műszaki végzettséggel rendelkező 
ember, és minden beszélgetésen azt mondta, és ki is fejti, hogy az M3-as 
metró üzembiztonsági kérdése a legelső, ezért azt feltételezem, és azt merem 
remélni, hogy mindaddig, amíg a metrót kinyitják, az üzembiztosan menni 
tud, és értelemszerűen… Igen, természetesen van, aki ezt vitatja, van, aki ezt 
nem vitatja, de, mondom, nem a mi hatáskörünk. Nekünk e vonatkozásban 
tényleg egyetlenegy minisztériumi feladatunk lesz majd: ha a Közlekedési 
Hatóság január 1-jével beolvad hozzánk, és akkor ezeknek az üzembiztonsági 
feltételeknek való megfelelőségének az igazolása vagy esetleges szakértői 
kérdése majd hozzánk tartozik, akkor abban érdemben el tudunk járni.  

Azt tudom tehát csak mondani az M3-as vonatkozásában, hogy mi nem 
tudjuk se gyorsítani az M3-as felújítását, se meghatározni, hogy mit 
csináljanak, se azt, hogy mennyi pénzt költsenek rá. Mi egy dolgot tudunk 
csinálni: hogyha vannak olyan pályázati kiírások, mint például a metrópótlás 
vonatkozásában a személyszállítás, akkor az állami szereplők, ha gazdasági 
érdekük ezt megengedi, vagy olyan lehetőséget látnak, akkor pályáznak. És ha 
mi úgy gondoljuk, vagy ha én úgy gondolom, vagy ha a minisztérium úgy 
gondolja, hogy azok a kiírások nem biztos hogy a teljes koherencia mentén 
zajlottak, akkor a szükséges lépéseket megtesszük - és ezzel választ is adok 
arra a kérdésre, hogy akkor kellett-e, nem kellett-e, és hogy én mit szólok 
ahhoz, hogy megváltoztatta ezt a döntést. Mint volt gyakorló jogász mindig azt 
szoktam mondani, hogy én ítéletet nem bírálok, legfeljebb fellebbezek, és 
majd akkor, a döntés után. Azt gondolom, hogy ez még nem zárult le, mert ha 
jól tudom, jogorvoslattal élt a főváros e vonatkozásban.  

Én azt gondolom, hogy a kérelmünk megalapozott volt, az elsőfokú 
eljárás vonatkozásában ezt az ebben döntést hozó hatóság meg is állapította. 
Tehát csak azt tudom mondani az M3-as vonatkozásában én mint egyszerű 
állampolgár, aki azért keveset utazom metrón, hogy mi pontosan tudjuk, hogy 
az M3-as metrónak a napi felhordó képessége vetekszik a legnagyobb magyar 
közlekedési vállalat napi kapacitásával, tehát ez egy stratégiai lépés. Mi 
reméljük, reménykedünk abban, hogy a főváros bölcs és jó döntést fog hozni a 
felújítás megkezdésének, minőségének, irányvonalának és az esetlegesen 
felmerülő pótlásnak a vonatkozásában is.  

Kérdezte képviselőtársam az ipari park vonatkozásában, hogy én 
eredménynek látom-e. Ez úgy van, hogy amikor az ember dönt, illetve a 
kormány dönt egy stratégiai mentén, hogy ipari park vonatkozásában 
fejlesztéseket csinálunk, akkor értelemszerűen mindig az első lépést kell 
megtenni, majd a következőt. Erre csak azt tudom mondani ilyen barátilag is, 
hogy mi baromira…, nem, másképp mondom: nagyon örültünk (Derültség.) 
ennek a két beruházásnak, mert az egyiket Romániából hoztuk el nagyon-
nagyon vért izzadva, mindenáron oda akarták vinni, de a Kühne+Nagel-es 
fejlesztést éppen egy romániai fejlesztésből tudtuk kiszakítani. A Bosch-féle 
hatvani fejlesztésnek meg azért van jelentősége - amellett, hogy ez 63 ezer 
négyzetméter fejlesztést hoz -, hogy ezzel kvázi a Boschnak a fejlesztési irányát 
is meghatároztuk. Tehát azzal, hogy már volt egy gyár, és úgy döntöttek, hogy 
a már meglévő három-négy gyáregységet figyelembe véve mégis 
Magyarországon fejlesztenek, ez azt jelenti, hogy ezek már itt maradnak, itt 
fognak fejleszteni, és a további lépést is itt fogják megtenni.  

1 millió négyzetméter fejlesztést ígértünk. A 23 ezer meg a 63 ezer még 
nincs 100 ezer sem, de közelítünk a 100 ezerhez, és az igazi nagy fejlesztések 
most fognak jönni, hiszen amikor egy társaság megalakul, el kell telnie egy 



 24 

bizonyos időszaknak, mire az - hogy mondjam? - piaci szegmensként üzemel. 
Pont a tegnapi nap tárgyalt a kormány a szükséges előfinanszírozási forrás 
biztosításáról, mert azt mondtuk, hogy piaci alapon fog működni. 
Értelemszerűen az az üzleti modell, hogy egy ipari park megvalósításához 
előzetesen a kormány támogatást ad, majd a piacon a banki finanszírozással 
refinanszírozzuk, és ez az alap fennmarad, és tovább tudjuk fejleszteni, tehát 
én tényleg azt gondolom, hogy ezek egy sikertörténet első lépései, a nagy 
gazdasági áttörés majd - mit tudom én - egy év múlva lesz, amikor már a 
megindult folyamatok lezárásaként azok a tárgyalások is beérnek, ezért én ezt 
mindenképp pozitívnak értékelem.  

Kedves Sándor, alelnök úr kérdezte az útfelújítással kapcsolatos 
kérdését, a gyorsút-koncepciót. Gyorsan zárjuk le ezt a gyorsút-koncepciót! 
Igazából amikor 2014-ben én miniszter lettem, és mérlegeltünk, hogy a 
kormányzati elvárásoknak megfelelően hogy tudjuk teljesíteni adott pénzből 
azt, hogy elérjük az államhatárt vagy az országhatárt, és minden megyei jogú 
várost bekössünk a gyorsforgalmi hálózatba, akkor azt mérlegeltük, hogy mi a 
legnagyobb gátló tényező - és arra jöttünk rá, hogy bizonyos úttípusoknál 
olyan műszaki előírások vannak, amelyek nagymértékben drágítják vagy 
lassítják ezeket a fejlesztéseket. Ekkor a szakma bevonásával létrehoztuk a 
gyorsútnak a fogalmát, ami valójában mit is jelent? A kétszer két sáv 
megmarad, az elválasztás megmarad, egyetlenegy - úgy mondom: - műszaki 
vagy két jelentős műszaki csökkentés van: az egyik a leállósávnak az 
elmaradása, ez mind területszerzésileg, mind a kivitelezési oldalon is jelentős 
csökkentést jelent, és talán ettől még nagyobb csökkentést jelent, hogy 
bizonyos feltételek mellett lehet szintbeli kereszteződés az utakon. Valójában 
mi azt gondoljuk, és ezt látjuk is most már a számokból, hogy ott, ahol 
gyorsutat tervezünk, ott jelentős mértékben tudjuk gyorsítani és hosszabbítani 
is az utak hosszát, szerintünk tehát ez egy jó lépés. És amit próbáltam a 
beszámolómban egy fél mondatban említeni: mi azt tudjuk mondani, hogy 
minden olyan hazai forrást, ami az adott évben fejlesztésre elkölthető volt, azt 
- ugye van egy olyan, amit most nem fogunk tudni befejezni, de az a terv 
szerint is ilyen szinten feltételhez kötött volt - december 31-éig, a tél beálltáig 
be tudjuk fejezni, és akkor haladunk tovább a fejlesztési ütemtervnek 
megfelelően. Szeretnénk tényleg minden olyan, már-már műszakilag 
problémát okozó utat felújítani.  

Z. Kárpát Dániel vonatkozásában: kedves Dániel, akkor az M3-ast 
megválaszoltam. Igen, én is hallom vagy a pletykákat vagy a valós vagy a vélt 
pletykákat, hogy miért van a tűz meg a füstölés meg a minden, de, mondom, 
nem hozzánk tartozik. Én csak kívülről tudom ezt szemlélni, és ami hozzám 
tartozik, annak megfelelő módon esetlegesen ebbe besegíteni.  

Volt egy érdekes kérdés, és ha megengedik, akkor együtt fogok 
válaszolni Hadházy úrnak és Z. Kárpát úrnak a rezsicsökkentés 
vonatkozásában. Volt egy kérdés a 110 ezer forint/család kapcsán, itt az volt a 
kérdés - és akkor ezt gyorsan megválaszolom, és külön erre majd nem fogok 
kitérni -, hogy ez valójában 44 milliárd forintot jelentett eddig, és 3,8 millió 
háztartást érintett. De konkrét kérdés volt, hogy én hogy látom, lehet-e ezt 
még csökkenteni, csökkentette-e a kormány a maximális mértékben, és 
mennyire kell beszámítani vagy mennyire számítódik be az energiaár 
csökkentése az alkalmazott energiaárba. Itt azt tudom mondani mindenkinek 
- és tudom, hogy az ellenzéknél ez nem szokás, de én kérnék egy közös 
szorítást -, hogy azért mi nagyon komoly nyomás alatt vagyunk az EU-nál, 
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hogy milyen költséget hol tudok elszámolni, be tudom-e számolni a fejlesztést 
mondjuk az energiaárba, tehát van rajtunk egy nagy európai uniós eljárási 
nyomás, megindult a kötelezettségszegési eljárás, tehát mi most elsődlegesen 
azon gondolkodunk, hogy ezt próbáljuk mindenképp kivédeni, és ezt 
megvédjük. Mert ha ott majd nekem lépéseket kell tennem, akkor nagyon 
komoly - hogy mondjam? - fejtörést kell hogy véghezvigyek azért, hogy 
megőrizzem a mértéket, és esetlegesen csökkentsek.  

Amit Szakács képviselőtársam mondott, csak egy félmondatban 
érintem, de amikor odaérek a válaszokkal, konkrétan ki is fogok térni rá, hogy 
akkor most lehet-e csökkenteni még, nem lehet csökkenteni, és hogy én mit 
szólok ahhoz a javaslathoz, amit önök elénk vagy a bizottság elé terjesztettek. 
Egy dolgot tudok: nagyon nem ismerem, mivel itt megakadt, én érdemben 
nem foglalkoztam vele. Szívesen veszem, ha elküldik, tehát én nyitott vagyok 
arra, mi minden, szakmailag indokolt és jó, a gazdasági élet könnyítését 
szolgáló javaslatot befogadunk, küldjék el nekünk, és akkor érdemben is meg 
tudjuk azt vitatni, akár beszélgetek is róla szívesen (Dr. Szakács László: Jó.), 
mert, mondom, mi nyitottak vagyunk.  

Van még egy kérdés Z. Kárpát Dániel vonatkozásában, az Eszközkezelő 
kérdése. Ez egy nagyon, nagyon-nagyon nehéz dolog, de mi is azt gondoljuk, 
hogy ez egy nagyon fontos lépés abban a 34 ezer lakásban élőnek, annak a 
110 ezer embernek. Hogy ki értékeli sikernek, és ki nem, arra azt tudom 
mondani, hogyha már itt fogadóórákról beszélgetünk, hogy nálam több olyan 
család is volt, és ebbe családfőt is beleértek, aki sírva mondta, hogy így 
legalább megmenekült, és van hol laknia. Abba, hogy mi volt az oka, én nem 
mennék bele, azt, hogy ez az eszközkezelői modell egy bizonyos szinten 
megoldást jelent, látjuk, hiszen 34 ezer család vonatkozásában megoldást 
jelentett. Amiről be tudok számolni, az az, hogy a kormány meghozta azt a 
döntést, hogy 2018. december 31-éig fenntartja ennek az eszközkezelői 
rendszernek a lehetőségét, biztosítását, ez azt jelenti, hogy forrást is fog 
biztosítani arra, hogy esetlegesen, amennyiben az előírásoknak megfelelően 
további felajánló lesz, akkor azt be tudjuk fogadni ebbe a programba, tehát 
szerintem ez egy útnak az egyik ága, szerintem ezen még 2018. december 31-
éig biztos tudnak menni azok, akiket ez érint.  

Érdekes kérdés volt a panelprogram keretében történő esetleges 
további lehetőségek kérdése. Én azért…, azt nem mondom, hogy kétkedve 
fogadom, inkább hogy azért vagyok bizonytalan ebben a kérdésben, mert azt 
tudom mondani önnek, hogy valamennyi ebben a programban pályázó 
panelközösség nyert a pályázaton. Majd még ezt meghirdettük, hogy még van 
forrásunk, hogy jelentkezzenek, és erre senki nem jelentkezett. Most tehát azt 
feltételezzük, hogy vannak még fel nem újított panelházak, meg vannak még 
olyan panelközösségek… (Dr. Szakács László: Én is láttam.) Tessék? (Dr. 
Szakács László: Bocsánat!) Semmi, csak nem hallottam. Tehát vannak olyan 
panelközösségek, ahol még szükség lenne erre, de ott már a lakóközösségnek 
az egyet nem értése, vitája, hogy nem tudnak összehozni egy közgyűlést, 
emiatt egyszerűen nincsenek abban a helyzetben vagy nincsen meg az a 
lehetőségük, hogy egy értelmes és érvényes pályázatot be tudjanak nyújtani. 
Mi tehát továbbra is fenn fogjuk tartani ennek a lehetőségét, és azt üzenjük 
innen is az ilyen lakóközösségeknek, hogy tessék, akkor már most próbálják 
összerendezni a rendeznivalót, tartsanak közgyűlést, hívják meg a lakókat, 
legyen érvényes közös képviselő, aki alá tud írni, mert sokszor ilyen 
problémák is vannak.  
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Értelemszerűen arra a kérdésre, ami többször felvetődött, hogy jó-jó, 
de akkor most EU-előírás az, hogy nem lehet magánlakásokat támogatni 
vissza nem térítendő támogatással, vagy nem EU-előírás, azt tudom mondani, 
hogy ezt is megvizsgáltuk, és a legnagyobb probléma az, hogy a jelenleg folyó 
operatív program rendszerében csak közösségek tudnak pályázni, ők 
pályázóképesek, tehát nem tudom egy családi házra azt mondani ennek a 
programnak a keretében, hogy akkor Tóth István, nem tudom honnan, 
pályázzál a lakásoddal, nem lehet, ez kizárt. Ezért döntött arról a kormány, 
hogy akkor azt a pénzt költsük el, tehát benn ne hagyjuk, és pont a tegnapi 
kormányülésen kezdtünk el egy olyan tárgyalást az erre vonatkozó 
kormánybiztos asszony bevonásával, hogy kamatmentes, nagyon kicsi 
önerővel rendelkező - nagyon kicsi önerővel rendelkező! - visszatérítendő 
hitelről vagy visszatérítendő támogatásról kezdjünk el együtt gondolkodni. 
Hogy ez miért érdekes? Mert ha én vissza nem térítendőt adok, akkor a 
jelenlegi mutatók szerint ezt valahol 25 és 40 százalék között kell hogy 
tegyem, nem tudok többet adni, vagy nem tudnék többet adni, még ha 
engedné is az EU, de nem tudok többet adni 25-40 százaléknál, és minden 
piaci szereplő, akit megkérdeztünk, azt mondja, hogy a 30 százalékos vagy 
mondjuk a 25-40 százalék közötti támogatás nem - hogy mondjam? - 
katalizátor a családi háznál, tehát azt mondják, hogy nem, abba én nem 
szállok be, mert nagyobb a bürokrácia, az előírás, nem úgy csinálom, ahogy 
énnekem kell, nem. Mi tehát azt gondoljuk, hogy azzal, hogy 90 százalékot, a 
beruházás 90 százalékát meg tudjuk valamilyen szinten támogatásból oldani, 
még ha vissza is kell fizetni, de azért hiszünk abban, hogy az 
energiamegtakarításból, a többletmegtakarításból azt vissza tudja fizetni, 
tehát mi azt gondoljuk, hogy ez egy áttörés lehet a családi házas 
energiahatékonysági felújításoknál, hogy nem 40 százalékot adunk, nem 
25 százalékot adunk, hanem adunk 90 százalékot, igaz, hogy vissza kell fizetni, 
de majd elnyújtva és megfelelően, hogy ne legyen jelentős teher a lakásnak; 
így sokkal nagyobb sikert tudunk elérni, mint egy kis támogatási rendszer 
mellett működő támogatással (Hadházy Sándor: Így van, ez így van!), 
legalábbis szerintem. 

Az árubemutatók. Csak azt tudom mondani, hogy higgye el, hogy mi 
mindent megpróbáltunk. Sajnos van egy ilyen szabályozás, ez is EU-
szabályozás, hogy nem tudom ezt a formát megtiltani, nem lehet, nem tudom 
azt mondani, hogy nem, nem lehet. Tudom korlátozni, tudom nehézzé tenni, 
de a szolgáltatások szabad áramlása miatt nem tudom megtiltani. Meg tudom 
tiltani a magyar vállalkozóknak, de bejön a külföldi, és ugyanazt meg fogja 
csinálni. Tehát nem tudjuk megtiltani. Éppen ezért szívesen vesszük a 
javaslatokat, ha önnek vagy a Jobbik-frakciónak van erre vonatkozó javaslata 
még, hogy hogyan lehetne ezeket az árubemutatókat tovább korlátozni, mi 
örömmel vesszük. Mi eddig is nyitottak voltunk, ezután is nyitottak leszünk 
erre. Csak azt mondom még el, hogy amikor az édesanyámat megpróbálták 
beszervezni, az a városban akkor már a harmadik ilyen nap volt, és én 
próbáltam szólni a rendőröknek, mert be kell jelenteni, hogy ott mégiscsak 
valami szabálytalanság folyik, és azt mondták: ne haragudjak, már kint voltak 
két napja, akkor is becsaptak öt embert, de nem tudnak mit csinálni. Tehát 
próbáljuk inkább szabályozással ezt valamilyen szinten korlátozni.  

Válaszoltam arra, hogy 44 milliárd forint, 3800 lakást érintett. 
Csak jó választ tudok adni arra, hogy mi lesz a HÉV-vel és a HÉV-

fejlesztéssel. Értelemszerűen az egész arra irányult, azért kezdeményeztük ezt 
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az átvételt, hogy a nálunk lévő tudás és integrált forrás vonatkozásában egy 
komoly HÉV-fejlesztést is elvégezzünk. Most, 2016. november 1-jén kötöttük 
meg ezt a megállapodást, tizen-pár napja van nálunk, most ennek a megfelelő 
szintű kezelése van. (Hadházy Sándornak:) Egy kis türelmet kérek tőled, 
hogy konkrétan is be tudjak számolni, hogy a te vonaladat érintően milyen 
fejlesztés folyik. (Hadházy Sándor: Köszönöm.) Most, 8 vagy 10 vagy tizen-
pár nap vonatkozásában ezt még nem tudom megmondani. De mindenképp 
azt tudom jelenteni itt, hogy mindenképp szeretnénk a HÉV-et…, nemcsak 
abban a formájában, ahogy átvettük, és akkor majd így marad, hanem jelentős 
fejlesztést is szeretnénk csinálni.  

Beszéltünk Szakács úr vonatkozásában az energiahordozókról, piaci 
árakról. Mondom, tényleg várom a javaslatot. (Dr. Szakács László: Jó.) Tehát 
mi örömmel vennénk, nekünk - hogy mondjam? - mind az EU elleni (Dr. 
Szakács László: Benyújtottuk újra.) közösségi eljárásban, mind… Csak 
hozzám is, jó? (Dr. Szakács László: Oké, el fogjuk küldeni.) Mert az 
útvesztőkben nem biztos hogy mindig elér hozzám. Hadd lássuk! Mert lehet, 
hogy mi ki tudunk emelni egy olyan elemet, ami lehet hogy összben nem is 
fogja tudni, de részeiben mi mint jogalkalmazók vagy valamilyen szinten… 
(Dr. Szakács László: Meg fogom küldeni.) Jó? Köszönöm. És akkor talán 
tovább tudunk ezzel lépni. Kérdezzetek konkrétat, én konkrétan fogok 
válaszolni.  

Én a jelen helyzetben helyesnek tartom a rendeleti szintű szabályozást. 
Most rövid az idő, egyszer ezt is szívesen megbeszélem önnel, hogyha 
gondolja, hogy én miért gondolom ezt, úgyis mint 25 éve jogászkodó is azt 
gondolom, hogy mindenképp jobb. Mert még mindig jobb egy konkrét 
helyzet, még ha valakinek fáj is, mint egy bizonytalanság, amely 
bizonytalanságból eredően olyan ipari bizonytalanságot okoz, tehát olyan 
nagyfokú bizonytalanságot okoz, hogy minden lehetetlen. Tehát mindent 
megtámadni, megtámadni a bíróságon, elhúzódik, az szerintem rosszabb, 
mint egy konkrét, még ha bizonyos esetekben korlátozónak tűnő rendelkezés 
is.  

A hulladék vonatkozásában amit mi mondtunk, továbbra is fenntartjuk. 
Akkor is azt mondtam, most is azt mondom: ez önkéntesen alakuló. Mi tehát 
senkinek nem mondtuk azt, hogy… Tehát önkéntes, aki nem akart, nem 
csatlakozott hozzá.  

Értelemszerűen egy lerágott csont már a számlázás. Vegyük ketté! 
Vegyük azt a részt, amikor a lakosság nem kapott számlát! A lakosságnak 
mindaddig, amíg a számlát nem kapja meg, az egy pozitív állapot, mert nem 
kell fizetnie, de természetesen arra meg vigyázunk - látom a kétségbeesett 
vagy a furcsa… (Dr. Szakács László: Annyira nem estem kétségbe. - 
Derültség.) …, nem, nem így akartam mondani, nem kétségbeesett, rossz volt 
a szó, csak azt akartam mondani, hogy azt én értem, hogy az meg nagyon 
rossz, ha egyszerre kiszámlázzák, de van egy olyan jogi alapelv, hogy minden 
késedelmes számlázásból eredő kötelezettségnél a teljesítés pont 
ugyanannyival hosszabbodik meg, mint a késedelmes számlázás ideje. Tehát 
ha valaki hat hónapig nem kapott számlát, majd kap egy számlát, akkor neki 
hat hónapig nem kell kifizetnie, tehát hat hónap alatt kell kifizetnie - ez egy 
mindenféle bírósági eljárások keretében már érvényesített alapelv vagy 
szabály. Értelemszerűen ez a társaság is ezt fogja érvényesíteni, tehát 
pontosan ha valakinek három hónapja nem adtak számlát, majd kiadják 
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egyben, akkor neki három hónap alatt kell kifizetnie. Ilyen szinten talán 
rendben lesz.  

Az Erzsébet-program és az esetleges értékesíthetőség. Én nem tudom, 
hogy ezek értékesítésre… Azt tudom, hogy még biztos nem kerültek 
értékesítésre, azt is tudom, hogy arra a felvetésre, hogy megvan-e a vevő, arra 
egyértelműen azt tudom mondani, hogy biztos nincs, mivel mindegyik ilyen 
ingatlan nyílt árverésen, egy elektronikus felület bevonásával, transzparensen 
kerül értékesítésre, így értelemszerűen nem tudhatom, hogy ki a vevő. Arra 
viszont pozitív választ tudok adni, hogy mi lesz a 400 ezer gyerek 
üdültetésével: az biztos, hogy fennmarad ezután is, tehát az biztos. (Dr. 
Szakács László: Úgy írják ki az árverést?) Tessék? (Dr. Szakács László: Úgy 
írják ki az árverést? Bocsánat, hogy visszakérdezek!) Nem, nem, én azt 
tudom mondani, én azt mondtam, hogy fennmarad a nyaralás. Nem biztos, 
hogy pont abban a szállodában, de azért elég nagy Magyarország turisztikai 
kínálata, hogy hova mehetnek, tehát biztos, hogy fenn fog maradni.  

A fogyasztói csoport vonatkozásában válaszoltam.  
Vagyonkezelés. Ezt is szívesen letisztázom, hogy értettem hozzá, nem 

értettem, akkor miért ezt mondtam. Amikor az ember 2014-ben miniszter lett 
- én előtte nem gyakoroltam ezt a tevékenységet -, és amikor leültem erről az 
egészről a miniszterelnökkel beszélni, akkor voltak azok a portfóliók, amelyek 
teljesen hozzám illettek, elmondtam: szélenergia, energetika, közlekedés, 
fejlesztés, az rendben volt, és volt egy olyan, ami akkor nekem, akkor nekem 
mint újonnan kinevezett miniszternek új téma volt, és akkor én azt kértem, 
hogy köszönöm, amennyiben lehet, és van erre megfelelő szakember, akkor 
ezt vigyék oda. Majd eltelt két év, mondanám, hogy beletanultam, de ettől 
fontosabb az, hogy valójában van egy kormánybiztos, aki, akkor is 
elmondtam… Tehát ha úgy lett volna, hogy az lett volna a döntés, hogy nesze, 
itt van, és vidd, és nincs mellettem az a kormánybiztos, aki minisztériumokon 
átnyúlva ezt az egész rendszert tudja egy kicsit istápolni, akkor azt mondtam 
volna, hogy ha lehet, inkább nem kérném ezt a lehetőséget. De én azt 
gondolom, hogy most viszont így, ahogy kialakult, látva augusztustól a 
jelenlegi állapotot, ez egy nagyon szerencsés és egészséges megoldás. Jól 
tudunk dolgozni, hatékonyan, pont azokat a piaci lehetőségeket kihasználva, 
amelyeket mondjuk inkább a piaccal foglalkozó minisztériumunk előnyként 
tud nyújtani esetleges más tárcákkal szemben, szerintem ezt jól ki tudjuk 
használni.  

Az eljárásról nem tudok semmit. Az az igazság, hogy mivel nem a mi 
időszakunk alatt adták be, legalábbis… (Dr. Szakács László: Januárban, 
igen.) …, már előtte bement, és azóta, mióta hozzám került, tudtommal nem 
jöttek új feljelentések, amiről esetleg én tudhatnék, vagy amiről kaphattam 
volna tájékoztatást, az ügyészségtől meg nem kaptam tájékoztatást, de nem is 
a dolguk, hogy engem értesítsenek, hogy hogyan áll az eljárás.  

Hollik István képviselőtársam kérdése: vagyonpolitika, lehet-e jó 
gazda, vagy nem lehet jó gazda. 2011-ben, amikor miniszter lettem, és ott 
megnyilatkoztattak erről, akkor is azt mondtam, hogy szerintem az állam lehet 
jó gazda, csak nagyon fontos, hogy meg kell tudni találni, hogy mi az a 
tevékenységi kör, aminek az állami portfólióban tartására szükség van. Éppen 
ezért most, hogy eltelt már több mint két év a miniszterségem alatt, pont most 
majd jelentős, olyan profiltisztítás is fog történni, mi az, amiről úgy gondoljuk, 
hogy nincs szükség állami kézben tartására, tehát nem stratégiai jelentőségű 
tevékenységek. Több száz, ha nem ezer cége van az államnak, nincs szüksége… 
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Nem akarok egyet sem kiemelni, mert akkor már azt fogják mondani a 
sajtóban, hogy azt el akarjuk adni, de nem, de akarunk egy profiltisztítást. 
Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy még vannak olyan lehetőségek, 
amelyeket igenis állami kézbe kéne vennünk, tehát oda kell mennünk a 
gazdasági szereplőhöz, és meg kell állapodnunk, hogy én megvenném tőle. Ez 
lehet belföldi jelentőségű beruházás, de én azt gondolom, hogy most már elég 
erős lett a magyar gazdaság a vonatkozásban, hogy egy kicsit kitekintsünk 
külföldre is, nem beszélve a határon túli területekről, azért már itt meg is 
indultunk előzetes tárgyalásokkal, én látok pozitív eredményt.  

A vizes vb-vel kapcsolatban: ha valaki azt mondta volna nekem másfél 
éve, hogy milyen lesz a hangulatom 2016. év végén, akkor sokkal 
bizonytalanabb lettem volna, mint amilyen most vagyok. Most tudjuk, hogy 
elkészül az uszoda, az volt a legnagyobb, legyünk őszinték, az volt a 
legnagyobb bizonytalanság, hogy el tud-e készülni egy ilyen uszoda kicsit több 
mint egy év alatt. Most azt kell hogy mondjam, hogy elkészül. Jó, ebben picit 
talán a jóisten is mellénk állt, az időjárás, nem volt árvíz, s a többi, tehát ezek 
is kellettek hozzá, de ez rendben van, és köszönöm minden ellenzéki 
képviselőnek, aki támogatta ezt a lehetőséget, mert ezt, legyünk őszinték, 
törvény nélkül nem tudtuk volna megcsinálni. Tehát ha én nem tudok egy 
olyan jogi környezetet teremteni, hogy a gyorsítás vonatkozásában lépést 
tegyünk, akkor nem tudtuk volna megcsinálni, ezért tényleg főhajtás 
mindenkinek, biztos nem volt könnyű esetlegesen ellenzéki képviselőként 
emellé állni, de átérezte, hogy ez egy közös ügy, és ezt köszönöm. Ennek 
megfelelően most úgy állunk, hogy azt kell hogy mondjam, hogy nem látunk 
most olyan veszélyforrást, ami miatt ne tudnánk jól, nagyon jól megrendezni 
ezt a vb-t. Értelemszerűen majd megint szorítunk, illetve várjuk a jóisten 
támogatását, hogy mondjuk a nyitó rendezvényünk hadd legyen már a Dunán, 
ahogy elterveztük, mert akkor olyat csinálunk, hogy minden magyar büszke 
lehet rá. Ha jön egy viharos időjárás, és be kell vonulnunk a B helyszínre, 
akkor is meglesz, de az nem lesz olyan látványos, tehát sokszor már nem 
rajtunk múlik. De mi mindent… Tehát azt gondolom, hogy amit az adott 
időben el lehetett érni közlekedésszervezésben, hogy hogyan fog eljutni az 
egyik sportoló A-ból B-be, hogy fog eljutni a - mit tudom én - saját kocsival 
rendelkező FINA-delegált valahova, ezeket megszerveztük. Jól állnak az 
önkéntesek, erről is szívesen beszámolok, hogy a felhívásunkra több mint 
4 ezer önkéntes jelentkezett, és ebből 3200-zal tárgyalunk, több mint 3 ezer 
önkéntest be fogunk tudni vonni. Én azt gondolom, hogy ez tényleg a valaha 
volt legnagyobb magyarországi sportrendezvény lesz, és reméljük, lesz majd 
nagyobb is.  

Volner János képviselőtársam vonatkozásában: a rezsicsökkentésre 
már kitértem, erre külön nem térnék ki. Az egy érdekes dolog, a külföldről 
bejövő importenergiának a mértéke, hogy honnan szerzem be, és hogy inkább 
itt termeljem-e, ez a kérdés, legyünk őszinték! Tehát vagy exportálom, vagy itt 
termelem, ez a két megoldás, nincsen… (Közbeszólás: Import!) …, 
importálom, bocsánat, igen, igen, importálom, tehát vagy importálom, vagy itt 
termelem. Na most, tudjuk, hogy az itt-termelésnek vannak korlátai, ezért 
tartjuk mi fontosnak Paks meglétét és az energiamixben Paks helyzetének a 
kiemelését. Ahogy elmondtam: nekem nem lesz olyan szélmezőm, ami 
állandóan fúj, nekem nincsen itt olyan. Kimentem a portugál miniszterrel 
tárgyalni, aki mondta, hogy neki nincs problémája, neki egy problémája van: 
hogy nincsen határkeresztező kapacitása, és nem tudja eladni az áramát, nem 
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engedik a szomszédok, a jó szomszédsági viszony. Annyi árama van, hogy nem 
tud vele mit kezdeni. Fúj a szél, a hullámok jönnek, hullámenergiát is fel tud 
használni, de nálunk ilyen nem lesz. Én mit tudok? Vagy azt tudom csinálni, 
hogy megveszem a most meglévő erőműveket, amelyek alkalmasak, és vagy 
fejlesztem, vagy azokat kihasználom. Van egy érdekes kérdés: hogy először 
Európában áramból gáz, egy startup vállalkozásnak az ipari szintű bevezetése 
vagy alkalmazása nálunk is megindul, tehát mi keressük a megoldásokat, és 
azt gondolom, hogy van egy megoldás, ami az itteni előállítást nem fogja 
növelni, de hogy az árutőzsde vonatkozásában a magyar állam, illetve a 
magyar állami szereplők vagy a piaci szereplők belépjenek, arra van pozitív 
lehetőség.  

Buszgyártás. Azt kell mondjam, hogy ez is stratégiai, illetőleg ez az 
NGM-hez tartozik, nálam a végrehajtás van abban a vonatkozásban, hogy 
esetleg a Volán milyen buszokat fog beszerezni. Azt tudom mondani, hogy a 
Volán tervszerű járműcseréjének a lehetőségét most már én is látom. Egy 
évvel ezelőtt még nem biztos hogy láttam volna, mert nem láttam hozzá a 
finanszírozást, mert azért ezer busznak a lecserélése nem egy egyszerű dolog, 
és közszolgáltatásban érintett gazdasági szereplő vonatkozásában meg nem 
rohannak a bankok, hogy nagy támogatást vagy nagy banki hitelt adjanak, 
ráadásul úgy, hogy most - legyünk őszinték! - nincsen 25 éves közszolgáltatási 
szerződése, az ez évben lejár, van egy hároméves ideiglenes 
meghosszabbításom, tehát ez nem egy ideális piaci helyzet ahhoz, hogy a 
bankok megfinanszírozzák most ezer busznak a finanszírozását. De most a 
kormány döntött a vonatkozásban, hogy igenis a nagyon-nagyon szükséges 
pár száz busznak a beszerzését meg tudjam csinálni, így már természetesen 
oda tudok menni a bankokhoz, és azt mondom, hogy akkor állj mellém, és 
biztosítsál még finanszírozást, és mi mind szeretnénk törvényes keretek 
között, a mindenféle magyar és EU-s előírást betartva igenis a magyar 
buszgyártást, illetve a Magyarországon gyártott buszokat valamilyen szinten, 
azt nem mondom, hogy preferálni, de kiemelten kezelni. Tárgyaltunk az 
Evopróval is, tárgyaltunk a Kravtexszel, tárgyaltunk most már a Széles-féle 
Ikarus vonatkozásában is, és van még egy debreceni csapat, amelynek a neve 
nem ugrik be, tehát minden olyan piaci szereplővel tárgyaltunk, amely 
esetlegesen alkalmas lehet magyarországi buszgyártásra.  

Köszönöm a felvetést a turizmus vonatkozásában. Igen, azt jól látja a 
képviselő úr, hogy az egészségügy mint turisztikai lehetőség a fogászatnál jól 
működik, de azért ha valaki kicsit belemegy ebbe az iparágba, akkor azt látjuk, 
hogy igazán ott működik jól a fogászat mint magyarországi turisztikai célpont, 
ahol az ottani tb finanszírozza a magyarországi kezelést. Ilyen például 
Norvégia, ahol a HELFO, az ottani tb finanszírozza a magyarországi kezelést. 
Tömegével jönnek a norvég páciensek, mert nekik pénzükbe nem kerül, 
sokkal olcsóbban sokkal jobb szolgáltatást kapnak, örül a norvég 
társadalombiztosítási alap, mert ő meg a töredékéért megcsináltatja az 
állampolgárai fogát, az már többé-kevésbé ki van használva.  

Amit képviselőtársam felvetett, az egy érdekes dolog, hogy - ha jól 
értettem - akkor menjünk ki olyan turisztikai célpontként is a világba, ami 
nagyobb jellegű, nagyobb jellegű kezeléseket igényel, mint egy fog. Először azt 
gondoltam, amikor elkezdte a beszédet, hogy egyet visszalépünk, hogy - mit 
tudom én - plasztika vagy s a többi, de nem, tehát most már értettem: nagy 
kórház, nagy finanszírozás, és akkor valamilyen szinten vonjuk be. Mivel erre 
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is van egy miniszter, egy kormánybiztos, illetve van egy elnök, aki ezt kezeli, 
meg fogom kérdezni, hogy ezen gondolkodtak-e, de ez egy jó felvetés.  

Én azt hiszem, mindenre válaszoltam, ha nem, akkor elnézést, és 
szívesen állok rendelkezésre. (Dr. Szakács Lászlónak:) Az tényleg érdekel. 
(Dr. Szakács László: Átküldöm.) Mert nekem minden olyan, amit én látok... 
Köszönöm a lehetőséget.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Miniszter úr, köszönjük szépen az időt és az energiát, amit a 
bizottsági ülésen képviselőtársaim által feltett kérdések megválaszolására 
fordított. Összességében azt mondhatjuk el, tekintve azt a széles spektrumot, 
amit a minisztérium átölel, és amelynek a felügyeletét, illetve irányítását 
miniszterként el kell látnia, hogy az ügyek döntő hányadában remek 
eredmények voltak az elmúlt évek során. Itt külön kiemelném a 
vagyonpolitika területén az MVM-csoport működését, ami tényleg 
gyakorlatilag már túlnőtte Magyarországot, és egy közép-európai 
multinacionális vállalatként mozog a piacon. Nagyon bízunk benne, hogy azok 
a növekedési számok, amelyek az elmúlt éveket jellemezték, azok a jövőben is 
fenntarthatók, és reméljük, hogy követik majd még más olyan, egyébként 
állami tulajdonban lévő vállalatok, amelyek nemcsak a hazai piacon, hanem 
külföldön is pozíciót tudnak fogni.  

Nagyon fontosnak tartom az ipari parkok fejlesztésének a kérdését, 
hiszen az ország azon részeiben, így a délvidéken, Baranya megye és Tolna 
megye vonatkozásában, de Somogy megyét is említhetném itt, olyan jelentős 
fejlesztések szükségesek még ahhoz, hogy külföldi vagy hazai vállalkozásokat 
le tudjunk telepíteni, ahol akár az ipari park területének a vásárlásában, akár 
az iparcsarnokok építésében a kormány kiváló partnere lehet az 
önkormányzatoknak.  

Végül még egy fontos dolog a Magyar Turisztikai Ügynökség 
tekintetében - itt is egy új területet vett át a minisztérium -: azt gondolom, 
hogy a koncentráció mindenképpen előnyös lehet a későbbiekre vonatkozóan. 
Ha a korábbi évekre visszanézünk, akkor a Magyar Turizmus Rt. kapcsán - 
amely az elődje volt ennek az ügynökségnek - voltak olyan időszakok, például 
az első Orbán-kormány idején, 1998 és 2002 között, amikor nemcsak a 
nemzeti marketing, hanem a kutatás-fejlesztés, a termékfejlesztés és minden 
egyéb, a turisztikai terület fejlesztését érintő kérdés ennél a szervezetnél volt. 
Én azt gondolom, hogy az ügynökségnek azok az elképzelései, amelyek a 
fejlesztések koncentrálására és azoknak a gyors megindítására vonatkoznak, 
ezek is a turisztikai bevételek további növelését hozhatják majd.  

Az idei év lezárásaként még egyszer köszönjük a beszámolót és az 
elvégzett munkát, reméljük, a következő év is hasonlóan sikeres lesz, a 
következő évben is várjuk majd a miniszter urat egy beszámolásra.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm 

szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm.  
Az 1. napirendi pontot lezárom. A miniszter úrnak jó munkát kívánok! 

(Dr. Seszták Miklós: Köszönöm. – Dr. Seszták Miklós távozik.) 
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Egyebek 

A napirendi pontjainkat tekintve már csak az egyebek vannak. Itt csak 
annyi tájékoztatást szeretnék képviselőtársaimnak adni, hogy hétfőn 
ülésezünk, hétfőn 11 órakor várok mindenkit, tárgysorozatba vétel, tehát rövid 
és gyors ülés lesz.  

Amennyiben az egyebek között nincs egyéb felvetés (Senki nem 
jelentkezik.), akkor mindenkinek megköszönöm a részvételt.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra) 
  

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


