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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 15 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm 
képviselőtársaimat és a megjelent vendégeket. A mai ülésünkre vonatkozó napirendi 
pontokat írásban előzetesen megkapták. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e 
valakinek kiegészítése. (Jelzésre:) Szakács László képviselő úr! 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Napirendi 

kiegészítést tettünk le a bizottság asztalára. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy ezt a 
napirendi pontot a mai napon tárgyaljuk meg. Ez arról szól, hogy Matolcsy György 
jegybankelnök az elmúlt heti beszámolójában egy teljesen új tényt említett meg, 
amely szerint Magyarországot egy gazdasági támadás érte, mégpedig nem 
akárhonnan, hanem egy nagy szövetséges NATO-tagállam nagykövetségén legyártott 
forgatókönyv szerinti bankpánikot akartak előidézni. Én, illetve frakciónk azt 
kezdeményezzük, hogy ezt egy külön napirendi pontban tárgyaljuk, figyelemmel arra, 
hogy ez egy nagyon nagy jelentőséggel bíró bejelentés volt. Nyilvánvalóan ilyen nem 
volt az elmúlt ötven évben egészen biztosan, hogy Magyarország jegybankelnöke a 
decemberi ülésen még nem számol be arról, hogy lett volna egy ilyen nemzetközi 
támadás Magyarország ellen, ami egyébként lehet egy legitim felvetés, hiszen a hibrid 
hadviselés eszközeit ismerjük, meg lehet ismerni akár a sajtóból is.  

Azt indítványozom, hogy hallgassuk meg Matolcsy Györgyöt, illetve a bizottság 
pedig tárgyalja meg ezt a napirendi pontot, és egy álláspontot alakítson ki, hiszen 
nem volt olyan régen a decemberi bizottsági ülés, amikor Matolcsy György erről még 
egy szót sem ejtett. Ha igaz, amit mond, akkor ezzel a bizottságnak foglalkoznia kell, 
hiszen ez a nemzeti szuverenitásnak egy nagyon fontos eleme, amennyiben nem igaz, 
akkor viszont arra az álláspontra kell helyezkedni, hogy a jegybankelnök 
rátermettsége, felelősségtudata és a szakmai felkészültsége nem elegendő ahhoz, hogy 
ellássa ezt a pozíciót. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nem támogatom a kezdeményezést és azt, 

hogy ezt napirendre vegyük. Azért sem, mert a parlamenti vitában szerintem volt 
lehetőség arra, hogy ezt a kérdéskört végigtárgyaljuk. Azt gondolom, hogy ha az ott 
elhangzottak alapján nem kapott választ erre a képviselő úr, akkor írásban juttassa el 
a kérdését Matolcsy György jegybankelnök úrhoz. Én nem látom olyan súlyúnak a 
kérdést, hogy ebben a tárgyban külön napirendi pontként bizottsági tárgyalást 
kezdeményezzünk. De mindjárt a bizottság szavaz a javaslatról. 

Kérdezem, hogy ki az, aki ezt a napirend-kiegészítési javaslatot, amelyet Tóth 
Csaba alelnök úr, illetve Szakács László képviselő úr tettek, támogatja. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez 3 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. 
A bizottság ennek a javaslatnak a napirendre vételét nem támogatja.  

Van még egy módosítási kérelem. Z. Kárpát Dániel képviselő úr kérte, hogy az 
eredetileg 12. napirendi pontként szereplő tárgysorozatba vételt ma ne tárgyaljuk, 
mert a képviselő úrnak bizottsági ülést kell vezetnie. Ilyen módon a hétfői ülésen 
fogjuk tudni megtárgyalni majd. Hétfőn újra ülésezik a bizottság, ott alkalma lesz a 
képviselő úrnak arra, hogy majd szóban is kiegészítse a javaslatát.  

Tehát ki az, aki ezzel a módosítással elfogadja a mai ülés napirendjét? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen. Ki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A mai ülés napirendjét a bizottság elfogadta. 
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A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

Gy. Németh Erzsébet, a Fővárosi Közgyűlés MSZP-frakciójának 
korábbi vezetője, valamint Horváth Csaba és Hagyó Miklós volt 
fővárosi főpolgármester-helyettes meghallgatása az Európai Csalás 
Elleni Hivatalnak (OLAF) a 4-es metró beruházásáról készült 
elmarasztaló jelentése kapcsán 

Első napirendi pontként kezdeményeztem Gy. Németh Erzsébet, a Fővárosi 
Közgyűlés MSZP-frakciójának korábbi vezetője, illetve Horváth Csaba és Hagyó 
Miklós volt főpolgármester-helyettesek meghallgatását az Európai Csalás Elleni 
Hivatalnak a négyesmetró-beruházással kapcsolatban készült elmarasztaló jelentése 
kapcsán. Mindhárom meghívott írásban jelezte, hogy nem kíván részt venni a 
bizottság ülésén. Azt gondolom, hogy ez is egyfajta jelzés, hiszen, ha nem lenne 
takargatnivalójuk, akkor nyilván megjelentek volna a bizottság előtt, hiszen számos 
olyan fontos információval rendelkezhetnek, amire szükségünk lenne ahhoz, hogy 
megtudjuk, mi történt minden idők legnagyobb korrupciós botrányában, hova tűntek 
a metrópénzek, és hol lehet megtalálni azokat a felelősöket, akik ennek az egész 
beruházásnak az irányítását végezték. 

Köszöntöm Csepreghy Nándor urat, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét, 
és kérdezem, hogy ebben a tárgykörben kíván-e szólni. Amennyiben igen, akkor 
megadom a szót.  

Csepreghy Nándor szóbeli kiegészítése 

CSEPREGHY NÁNDOR államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Engedje meg, hogy tájékoztassam a Gazdasági bizottságot arról, hogy a 
kormány tegnap koraeste a Fővárosi Önkormányzattól, Tarlós István főpolgármester 
úrtól megkapta az első olyan jelentést, ami a 4-es metró visszaéléseiről, a metrópénz 
körüli visszaélésekről szóló fővárosi álláspontokat rögzíti. Ennek a kormányzat általi 
feldolgozása nagyjából egy hetet vesz igénybe. 

Illetve szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy a parlamenti 
munkán, illetve az önkormányzati munkán túlmutatóan számtalan érintett vagy 
érintettnek tűnő ellenzéki képviselő szólalt meg a magyar médiában, akik azon 
túlmenően, hogy a 166 milliárd forint ellopott, eltüntetett vagy szabálytalanul 
felhasznált pénzt minősítették saját maguk is.  

Azt mondták, hogy a kormánynak mindent meg kell tennie annak érdekében, 
hogy ne kelljen 59 milliárd forint további kárt okozni a magyar adófizetőknek, hiszen 
ez lenne az a bírságtétel, amit esetlegesen vissza kéne fizetni az Európai Közösség 
kasszájába. 

Azt szeretnénk kérni ezektől a képviselőktől, hogy akkor adják meg az ehhez 
szükséges fegyvereket, hiszen ők azok, akik tudják, hogy mikor mi történt a 
metróberuházás körül. Tehát a magyar kormány csak akkor fog tudni hatékonyan 
érvelni a metrópénz esetében a további bírság megfizetésétől való mentesülés mellett, 
ha minden információval rendelkezik. 

Ez az információ pedig azoknak a képviselőknek a birtokában van, akik immár 
második ülés óta bojkottálják ezt a munkát, így nem fog más történni, mint nagyobb 
valószínűséggel fog bekövetkezni az a kár, hogy a 166 milliárd forint ellopott tételhez 
képest még további 59 milliárd forintot kell a magyar adófizetőknek a jelenlegi DK-s, 
a korábbi és jelenlegi MSZP-s, illetve a korábbi SZDSZ-es képviselők mulasztása 
miatt megtenni. Köszönöm, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tóth Csaba alelnök úr jelezte, hogy szót 
kér. Öné a szó, alelnök úr! 

 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Elnök úr is korrupciós botrányról, államtitkár úr ellopott pénzekről beszél. Abban 
teljes mértékben egyetértünk, hogy minden olyan ügyet, ahol a korrupció gyanúja 
fölmerül, fölmerülhet, ki kell vizsgálni.  

Ennek érdekében mi benyújtottunk korábban egy törvényjavaslatot, két héttel 
ezelőtt, amely megteremtette a lehetőségét, megteremti a lehetőségét - akkor, ha 
természetesen ezt a parlamenti többség megszavazza -, hogy ne csak ezzel az egy 
OLAF-jelentéssel lehessen foglalkozni, hisz van itt 28. Ne az legyen, hogy egyet 
kelljen ebből kimazsolázni, és ne csak politikai színjáték céljára használják fel az 
OLAF-jelentést, hanem tényleges meghallgatásokra is sor kerülhessen. Ez a 
törvényjavaslat megteremtette, megteremti a lehetőségét annak, hogy később 
fölálljon egy parlamenti vizsgálóbizottság, és most azt szeretnénk, hogy az Európai 
Unió által biztosított fejlesztési források felhasználásának törvényességét ellenőrző 
vizsgálóbizottságot hozzunk létre. 

Ezt jelenleg 33 képviselő aláírta, támogatja. Nagyon remélem, hogy elnök úr és 
a Fidesz-frakció is - miután közös ügyünk az, hogy minden olyan ügyet feltárjunk, 
amit a korrupció gyanúja érinthet - csatlakozik ehhez, hogy létrejöjjön ez a 
parlamenti vizsgálóbizottság, és érdemben tudjon foglalkozni azokkal az ügyekkel is, 
amiket államtitkár úr említett. Mert egy vizsgálóbizottság előtt biztos, hogy meg fog 
jelenni mindenki, akinek - ha érintett, ha nem, de - valamilyen módon a neve 
felmerül ezzel kapcsolatban.  

Úgyhogy ezt át is adnám, és arra kérem akkor elnök urat és a Fidesz 
képviselőit, hogy írják alá és indítsuk el ezt a vizsgálóbizottságot. Köszönöm szépen. 
(Átad egy papírt az elnöknek.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Nyilván meg fogjuk vizsgálni, és meg 

fogjuk tárgyalni az önök javaslatával kapcsolatos álláspontot. Az nem kérdés, hogy 
számunkra is evidens, hogy minden olyan ügyet, amely mögött korrupció gyanúja 
merülhet fel, illetve amely közpénzek eltűnéséhez vezetett, ki kell vizsgálni. Válaszolni 
fogunk természetesen a felvetésre, és ha érdemben tudtuk ezt tárgyalni, akkor a 
hozzáállásunkról tájékoztatni fogjuk önt is. 

Kérdezem, hogy van-e még valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban 
kérdése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ezt a 
napirendi pontot lezárjuk, és egyben tájékoztatom önöket arról, hogy hétfőn 10 óra 
30-kor, a következő bizottsági ülésünkön Tarlós István főpolgármester urat fogjuk 
meghallgatni, aki természetesen készséggel elfogadta a meghívásunkat, és jelezte, 
hogy részt vesz a bizottsági ülésen. Tehát nagyon bízom abban, hogy azzal a 
jelentéssel, azzal az anyaggal, amelyet a kormány is ma megkapott, azzal 
kapcsolatban minden fontos információ itt, a nyilvánosság előtt is el fog tudni 
hangozni a bizottsági ülésünkön. 

Miniszterhelyettes úrnak köszönöm szépen, hogy elfáradt a bizottsági ülésre, 
és segítette a munkánkat. (Csepreghy Nándor és az ellenzéki képviselők elhagyják a 
termet.) 

Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési 
politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az 
Országos Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról, valamint a 
magyar településhálózat helyzetéről szóló B/31. számú jelentés  
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Az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti alakulásáról és 
a területfejlesztési politika, a területrendezési tervek 
érvényesítésének hatásairól, a területfejlesztést szolgáló 
pénzeszközök felhasználásáról, valamint a nemzetközi és határ 
menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységről szóló 
B/13058. számú jelentés  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  
 

Áttérünk a 2. napirendi pontunk tárgyalására, annak a) és b) pontját majd 
javaslom, hogy összevontan tárgyaljuk. Az a) pontjában az ország területi 
folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek 
érvényesítésének hatásairól, az országos területfejlesztési koncepció 
felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről szóló jelentést 
tárgyaljuk meg.  

A b) pontban pedig az ország területi folyamatainak 2009-2014 közötti 
alakulásáról és a területfejlesztési politika, a területrendezési tervek érvényesítésének 
hatásairól, a területfejlesztést szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, valamint a 
nemzetközi és határ menti területfejlesztési és területrendezési tevékenységről szóló 
beszámolót vitatnánk meg. 

Köszöntöm dr. Rákossy Balázs államtitkár urat és kollégáját a bizottság előtt, 
Turóczy László helyettes államtitkár urat. Kérem majd, hogy érdemben segítsék a 
bizottság munkáját. 

Elsőként azt javasolnám tisztelt képviselőtársaimnak, hogy a két napirendi 
pontról a vitát együttesen folytassuk le. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
valakinek ellenvéleménye. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Aki támogatja és elfogadja 
ezt az ügyrendi javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú döntéssel a bizottság ezt elfogadta. Így államtitkár úr, az a) és a b) 
pontról együttes vita folyik. Arra kérem, hogy szóbeli kiegészítését mindkét ponthoz 
tegye meg. Öné a szó.  

Dr. Rákossy Balázs szóbeli kiegészítése 

DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy 
ismertethetem a napirendi pontot, illetve a tárcánk által benyújtott két beszámolót. 
Ezt a feladatot a területfejlesztésről és területrendezésről szóló ’96. évi XXI. törvény 
állapította meg a kormány számára, hogy négyévente számoljon be az 
Országgyűlésnek az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési 
politikáról, a területrendezési tervek érvényesítésének hatásáról, a területfejlesztést 
szolgáló pénzeszközök felhasználásáról, ebbe beleértve az európai uniós és a hazai 
forrásokat is, valamint a nemzetközi és határ menti területfejlesztési és 
területrendezési tevékenység alakulását. 

Miután a kormányzati statútum alapján a területfejlesztés és a területrendezés 
a Nemzetgazdasági Minisztérium hatáskörébe tartozik, illetve tartozott 2010-től 
kezdődően egészen a mai napig, ezért a Nemzetgazdasági Minisztérium nyújtotta be 
ezt a két beszámolót. 

Ez a típusú területi beszámoló a negyedik alkalommal kerül a tisztelt Ház elé. A 
beszámoló egyrészt átöleli a 2005-2009 közötti időszak ismertetését. Ennek a 
beszámolónak a benyújtására már a 2012. évben sor került, azonban mindez idáig 
nem került az Országgyűlés napirendjére. Míg a legutóbbi, a negyedik beszámoló 
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pedig a 2009-2014 közötti időtáv területi folyamatait és területfejlesztési, 
területrendezési intézkedéseit mutatja be. 

A beszámolót a felelősségi, hatásköri okokból kifolyólag a Nemzetgazdasági 
Minisztérium készítette, de egy rendkívül hosszú és sokrétű tárcaközi kormányzati 
együttműködés keretében sikerült a jelentést véglegesíteni. Több tárca több 
szakterülete vett részt az elmúlt hónapok folyamán a legfrissebb jelentés 
elkészítésében, és a Központi Statisztikai Hivatal biztosította ehhez azt a módszertani 
és szakmai alapot, amely különösen megalapozottá teszi a jelentést. 

A beszámoló összeállítását 2015 első felében kezdte meg a tárcánk, az 
adatgyűjtés pedig 2016. március 31-én zárult le. A jelentést a tavalyi év folyamán 
nyújtottuk be az Országgyűlés számára. Az adatok forrása az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, az úgynevezett TEIR 
rendszer, valamint a KSH és a szaktárcáktól, háttérintézményektől származó adatok. 

A 2009-2014 közötti időtávban átfogó képet kívánunk nyújtani a beszámolóval 
Magyarország területi folyamatairól, kitekintve a regionális adatokra, a járási, 
megyei, egyes esetekben a regionális adatokkal színesítve a beszámolót, és külön kitér 
a jelentés az ország jelentős területfejlesztési térségeire, mint a Balatonra, illetve a 
kedvezményezett térségekre is.  

Tárgyalja a területfejlesztés eszköz- és intézményrendszerében történt 
változásokat, kiemelten a fejlesztési források területi felhasználását, a nemzetközi és 
határ menti területfejlesztési feladatokat, valamint a területrendezési tervek 
érvényesülését. 

Ahogy említettem, és ahogy önök is ezt a napirend alapján észrevételezhették, 
két jelentésről tárgyalunk. Sok tekintetben a harmadik jelentés, amely a 2005-2009 
időszakában vizsgálja a területi folyamatok alakulását, már okafogyottá, illetve 
jelentőségét vesztetté vált, tekintve, hogy sok olyan folyamat, amely ebben az 
időszakban volt jellemző, a 2010-től kezdődő időszakban jelentősen megváltozott és 
jelentősen kedvezőbb megvilágításba került. 

Ha az európai uniós eszközrendszert veszem figyelembe, amely ugyancsak 
tárgyát képezi ezen jelentéseknek: a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozó 
jelentésben még csak tervként és elképzelésként beszélünk azokról az európai uniós 
forrásokról, illetve azoknak a kialakításáról, amelyek már az új jelentésben mint 
felhasznált eszközök jelennek meg. Tehát ilyen tekintetben is az első jelentés, tehát a 
2005-2009 közötti időszakra vonatkozó jelentés okafogyottá vált. 

Ha megengedik, akkor nagyon röviden néhány mondatban a 2009-2014 
közötti beszámoló tartalmát ismertetném önökkel, a legfontosabb megállapításait. 
Egyrészt a regionális folyamatok európai kontextusára vonatkozóan azt állapítja meg 
e jelentés, hogy dacára a regionális kiegyenlítést szolgáló európai kohéziós politika 
eszközeinek, ezek az európai kohéziós források, amelyek az európai uniós tagállamok 
számára hozzáférhetőek, az európai régiók közötti gazdasági és társadalmi 
különbségeket igazán jelentősen nem csökkentették, tehát továbbra is jelentős 
társadalmi és gazdasági különbségek észlelhetők akár az európai kontinensen belül, 
akár pedig egy-egy tagállamon belül. Azt lehet megállapítani, hogy az Európai Unió 
fejlett régiói közé Kelet-Európából kizárólag nagyvárosi régiók tartoznak, és ezek közé 
tartozik Budapest is, illetve a régióban Pozsony és Prága.  

Meg lehet állapítani ebben a kontextusban azt, hogy az Európai Unió 
térszerkezeti csomópontjait a fejlett nagyvárosi térségek jelentik, tehát ha 
versenyképességi szempontból tekintünk a területi folyamatokra, akkor azt lehet 
megállapítani, hogy a vidéki térségek versenyképessége elmarad a városi térségektől, 
és a jelentés erre is tartalmaz mutatószámokat. Az európai folyamatokkal 
összefüggésben Magyarország térszerkezetét az alábbiak jellemzik a jelentés alapján. 
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A továbbiakban is jellemző Budapest domináns szerepe mind a gazdasági, mind a 
társadalmi folyamatokban, kiterjedt és növekvő gazdasági és agglomerációs teret 
képez itt, Közép-Magyarország központjaként. Az egy főre jutó GDP-je meghaladja az 
országos átlag több mint kétszeresét.  

A fejlett nyugat-európai térségekhez kapcsolódó északi és északnyugat-
dunántúli térségeknek nagyobb a gazdasági teljesítménye, illetőleg megállapítható az, 
hogy a nagyvárosok munkaerőpiaci vonzása az, ami jellemző Magyarországon. A 
vidéki térségek, az agrárjellegű térségek, falvak, illetve kistelepülések körében egy 
versenyképességi hátrányt lehet tapasztalni. Itt alacsonyabb a népességmegtartó 
képesség, 2014-es adatok alapján az ezer lakosra jutó vándorlási veszteség a vidéki 
térségeken 3,6 százalék volt, az aprófalvas járásokban 4 százalék, az Ormánságban, 
amely a Dél-Dunántúl egyik jelentős részét alkotja, több mint 7 százalék volt, a 
tanyasi járásokban pedig 1,2 százalék volt.  

Egy következő megállapítása a jelentésnek az, hogy a szociálisan rászoruló 
népesség egyes vidéki térségekben és városokban jelentkező területi koncentrációja 
némiképpen csökkent az utóbbi időben. A fő területi folyamatok ezen túl, hogy 2010-
et követően Magyarországon egy növekedési fordulat következett be, és így az ország 
legtöbb térségében a GDP, a gazdasági növekedés, a beruházási volumen, a gazdasági 
aktivitás és a foglalkoztatás jelentős növekedést eredményezett a 2009-14 közötti 
időszakban. Javulás különösen a vizsgált időszak második felében figyelhető meg, és 
2014 óta minden bizonnyal - az adataink azt mutatják - ez még jelentősebben 
erősödött.  

A javulás különösen jelentős, ha összehasonlításban tekintjük a 2005-2009 
közötti, ugyancsak a napirenden szereplő jelentéssel összefüggésben, amely 
időszakban jelentősen romlottak a gazdasági és foglalkoztatási mutatók. A válságot 
megelőző két évben is csak 0-2 százalék között mozgott a GDP éves növekedési 
üteme, amely jelentősen visszaesett 2008-2009 folyamán. A mélypont 2009 második 
negyedévében volt, amikor éves alapon 8 százalékkal csökkent a GDP. 

Az egy főre jutó GDP 2014-ben - a jelentés során - országos szinten 
reálértékben 25 százalékkal haladta meg a 2009-es értéket. A GDP, a gazdasági 
növekedés az ország összes megyéjében nőtt, ez a számok alapján megállapítható, és a 
növekedés regionális szinten is kiegyensúlyozottá vált. A beruházások 2009-12 között 
valamelyest visszaestek, azonban 2013-14-ben ugrásszerű növekedés következett be a 
beruházások tekintetében, és szinte minden megyében kimutatható a beruházások 
mértékének a növekedése.  

A legfejletlenebb megyék… Az ipari beruházások összértéke több mint 36 
százalékkal nőtt országos szinten. A hagyományosan fejlett észak-dunántúli megyék 
mellett még a fejletlenebbek közé tartozó megyékben is, például Szabolcs megyében is 
197 százalékkal emelkedtek az ipari beruházások számai.  

A kutatás-fejlesztési ráfordítások tekintetében is azt állapítja meg a jelentés, 
hogy ebben az időszakban több mint 40 százalékkal növekedtek az ilyen jellegű 
ráfordítások, 415 milliárd forintra. Itt van egyébként is egy európai uniós 
kötelezettség, ahol a kutatás-fejlesztési ráfordításokat a GDP arányában 1,8 
százalékkal szeretnénk növelni 2020-ig bezárólag. Ez a trend, ha fenntartható, akkor 
ez az érték elérhető az évtized végére.  

2010-től kezdődően kiemelkedően pozitív folyamatok érvényesültek a 
foglalkoztatás területén. A foglalkoztatás a 2010-es 55 százalékról 61,8 százalékra 
emelkedett a 15-64 évesek foglalkoztatási körében. Mindenképpen trendforduló 
következett be a foglalkoztatás keretében, ha a két jelentést egymással 
összehasonlítva nézzük, és a 2006-2010 közötti időszakhoz hasonlítjuk a 2009-2010-
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től kezdődő folyamatokat. A munkanélküliek aránya is jelentősen, 8,6 százalékról 5,7 
százalékra csökkent a vizsgált ötéves időszakban.  

2009-2014 között emelkedett a személyi jövedelemadót fizetők száma, ami a 
gazdasági növekedés egyik fontos motorja. Növekedett a lakosság komfortossági 
szintje. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya mérsékelten nőtt, 4,5 
százalékkal ebben az időszakban. A szociális segélyben részesítettek aránya is 
jelentősen csökkent. Az óvodai férőhelyek 4,8 százalékkal, a bölcsődébe beíratott 
gyermekek aránya pedig 2,7 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban. Rendkívül 
kedvező fejlemény az, hogy a születéskor várható élettartam ebben a vizsgált 
időszakban a férfiak tekintetében 1,9 évvel, 72 évre növekedett, míg a nőké 0,8 évvel, 
78,7 éves átlagéletkorra emelkedett.  

Jelentős közútfejlesztésekről is beszámol a jelentés, amelyben az ötéves 
időszakban megvalósult kerékpárút-hálózat országosan mintegy 36 százalékkal 
bővült. Az infokommunikációs technológiák elterjedtsége is nagyon jelentős volt a 
háztartások, a vállalatok, illetve a közigazgatás területén. Javult az ivóvíz minősége, a 
csatornázottság jelentősen javult országos szinten. A korábbi tendenciákat követve 
csökkent a vezetékesgáz-fogyasztás és a lakossági villamosenergia-fogyasztás. Például 
a Dél-Dunántúlon több mint 35 százalékkal eset vissza az egy főre jutó gázfogyasztás, 
amiből az következtethető, hogy mindenképpen egyfajta energiatudatos életmód felé 
való elmozdulásra is utalnak jelek. 

A légszennyező anyagok és az üvegház hatású gázok kibocsátása csökkent az 
elmúlt időszakban, nőtt a víz minősége az ország területének döntő többségén, és a 
hulladékgazdálkodásban a szelektív gyűjtésbe bevont lakások és a szelektíven gyűjtött 
hulladék aránya egyaránt emelkedett a vizsgált időszakban.  

A jelentés kitér, ahogy a bevezetőmben említettem, a területfejlesztési célokat 
szolgáló uniós és hazai támogatások összegére, illetve felhasználására. Ebben jelentős 
újítás az, hogy a kormány döntése alapján a 2014-től kezdődő időszakban a 
gazdaságfejlesztési célok kerültek előtérbe. A 2009-2014 közötti időszakban több 
mint 8000,1 milliárd forint állt fejlesztési célú támogatásként rendelkezésre európai 
uniós, illetve kormányzati társfinanszírozásban, amelyen felül több mint 2116 
milliárd forint agrártámogatás kifizetése is megtörtént. 

A legalacsonyabb egy főre jutó kifizetett támogatás az irányadó szabályok 
alapján a Pest megyei járásokat jellemzi. Ennek kompenzálására a kormány az előző 
időszakban, illetve most, a 2014-től kezdődő új fejlesztési ciklusban is kompenzációs 
mechanizmusokat léptetett életbe.  

Még röviden kitérnék a területfejlesztés jogi és intézményi környezetének 
megújítására. Ebben a vizsgált időszakban több alkalommal módosult a 
területfejlesztési törvény. A törvénymódosítások legfontosabb eleme, hogy a megyei 
önkormányzatok kerültek a területfejlesztési intézményrendszer középpontjába. 

A területfejlesztés elsődleges területi szintje a korábbi régiók helyett a területi 
identitást jobban tükröző megyék lettek, a 19 megye az ország területén. 2012. január 
1-jével megszűntek a regionális fejlesztési tanácsok és a megyei területfejlesztési 
tanácsok. Területfejlesztési feladataikat a megyei önkormányzatok vették át, amelyek 
ahogy említettem, 2012-től fő feladatát képezik a területfejlesztési 
munkamegosztásnak.  

2014-ben a korábbi kistérségi besorolást felváltotta a kedvezményezett járások 
kialakítása, amelynek az egyik célja az volt, hogy a kedvezményezett járások körébe 
tartozó települések kedvezményt kaphassanak a fejlesztéspolitika keretében 
kialakuló, illetve kialakított konstrukciók keretében, és szabályozási kedvezmények is 
vonatkoznak ezekre a járásokra. 
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Itt főleg a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program, illetve a 
vidékfejlesztési operatív program keretében járnak többletpontok az ezen besorolás 
alá eső térségekre. A kormány ugyancsak bevezette több mint 1200 település részére a 
szabad vállalkozási zónát egy 2013-as kormányrendeletre. Ez a kijelölés, besorolás 5 
évre szól, és ugyancsak a fejlesztéspolitika keretében ezen zónákba tartozó települések 
kedvezőbb pályázati elbírálást és pluszpontokat élvezhetnek, továbbá adó- és 
járulékkedvezményekkel is segítjük az ezen zónákba tartozó településeket. 

Pest megyei forrásból a kormány egy 80 milliárd forintos célzott pénzügyi 
támogatást hozott létre annak keretében, hogy a Pest megyei korlátozott európai 
uniós forrásfelhasználást valamilyen módon kompenzálni tudja a következő évek 
folyamán.  

Az Országgyűlés 2014-ben fogadta el az országos fejlesztési és területfejlesztési 
koncepciót, az úgynevezett OFTK-t, amely a területfejlesztésnek alapdokumentuma, 
amely 2030-ig határozza meg az országban zajló fő területfejlesztési irányokat és 
koncepciókat. Ez az OFTK képezte az alapját a partnerségi megállapodásnak, illetve 
az operatív programoknak, amelyek keretében a magyar kormány megállapodott az 
Európai Unióval a Magyarországot illető, 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési 
források felhasználásáról.  

Ezen az OFTK-n nyugszanak a megyei önkormányzatok, illetve Budapest 
Főváros Önkormányzata által kidolgozott és elfogadott megyei, illetve fővárosi 
területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok. 

Ezen dokumentumok azok, amelyek a fő alapját adják például a 
területfejlesztési operatív program forrásfelhasználásánál, ahol teljesen új 
dimenzióban a pénzek felhasználását a helyi területi szereplőkre bízza a kormány 
annak elismeréseként, hogy helyben tudják a legjobban azt, hogy a pénzeket hogyan 
és milyen célokra kell felhasználni, és természetesen ezzel az európai uniós 
szubszidiaritás elvének is teljes mértékben megfelel. 

A 2014-2020 között végrehajtandó, 7 határon átnyúló, 2 transznacionális, 
illetve 4 interregionális együttműködési program is ezen stratégiák alapján működik. 
Úgyhogy végezetül ezen rövid áttekintés alapján nagyon nagy örömmel állok a 
kollégámmal rendelkezésükre, ha kiegészítő kérdésük van. Alapvetően az állapítható 
meg összefoglaló módon a 2009-2014 közötti beszámolóból, hogy a 
területfejlesztéssel, illetve területrendezéssel összefüggő területeken a gazdaság 
fejlődésében, a gazdaság minden egyes alrendszerében egy növekvő folyamat 
mutatható ki, amit a több mint 300 oldalas dokumentum részleteiben tárgyal, 
úgyhogy ezzel kapcsolatosan a képviselő hölgyeknek, uraknak kérdésük van, akkor 
örömmel állunk rendelkezésükre. 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Komoly és nehéz feladatra 

vállalkozott, hiszen egy ilyen terjedelmes anyag összefoglalója sem egyszerű, mégis az 
eltelt 15 perc alatt minden olyan lényegi elemet előhozott, ami a területfejlesztési és 
településfejlesztési kérdésekkel kapcsolatban az elmúlt időszakot jellemezte. És 
nyilván a kollégáimat az is érdekli, hogy a következő időszakban mire számíthatunk 
majd.  

Kérdezem a képviselőtársaimtól, hogy van-e kérdésük. (Jelzésre:) Igen, 
Manninger alelnök úrnak adom meg elsőként a szót.  

Kérdések, hozzászólások, reflexiók 

MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 
beszámolóból is hallhattuk meg olvashattuk is, hogy sok esetben reagáltak arra, hogy 
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milyen belső ellentmondások vannak a területi fejlesztésekben, és különösen 
örvendetes járási szinten is, hogy a hátrányos járásokat is megkülönböztetik. 

Mert valóban az van, hogy a régiós lefedés nem felel meg teljes mértékben 
igazából nagyon sok esetben a tényleges gazdasági fejlettségnek. Ez nem hiba, hanem 
amikor a régiókat ki kellett alakítani, akkor kellett bizonyos kompromisszumokat 
kötni, tehát nyilván tökéletes megoldás nincsen.  

Magyarországon például az észak-dunántúli régiónál jelentős különbségek 
vannak Vas megye, Győr-Sopron megye és Zala megye között. Zala megye így a fejlett 
régióba tartozik, de ha megyénként néznék a fejlettséget, akkor egy teljesen átlagos 
magyarországi megyének felel meg. Mindezt azért mondom, mert szerepel az 
anyagban is, hogy a vállalkozások támogatása viszont az Európai Bizottság 
állásfoglalása miatt régiós alapon történik. Ezt már az NGM és korábban mi is 
tárgyaltuk. Ezt nem kívánom itt most elmondani, csak azt kérném, hogy ezt majd… 
miután nem sikerült erre a ciklusra megoldani, nem a magyar fél hibájából, hanem az 
Európai Bizottság ragaszkodik a régiós szintű elosztáshoz, így olyan ellentmondások 
jönnek létre, hogy egy fejlett régióban és a kevésbé fejlett részen is csak alacsonyabb 
támogatási intenzitást kaphatnak a vállalkozások. 

Például az észak-dunántúli régióban gyakorlatilag a győri és részben a 
szombathelyi autógyártás miatt igen magas a GDP, tehát alacsony a támogatási 
intenzitás, ugyanakkor ezeknek a vállalkozásoknak önmagukban nincs hatásuk már a 
régió más részeire. Ugyanez az ellentmondás alakul ki Somogy és Zala határán, hogy 
egymástól 10 kilométerre lényeges támogatási intenzitási különbségek 
tapasztalhatók. 

Azt kérném, hogy ezt a minisztérium képviselje továbbra is, hogy 2020 után, a 
következő ciklusban erre legyen már megoldás, ahogy vannak bizonyos esetekben is 
kiegyenlítő mechanizmusok. Kérném, hogy ezt majd a következő időszakban 
kíséreljék meg az Európai Bizottságnál, aminek a régiós gondolkodása nem képezhető 
le sok esetben sem Magyarországra, és úgy tudom, más, nevezzük úgy, hogy kelet-
európai országokban is jelent ez problémát. Ezt kérném, hogy képviseljék.  

Egyébként természetesen javaslom az elfogadását, hiszen nagyon alapos és 
részletes elemzést adtak arról, hogy milyen változások történtek az elmúlt 
időszakban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Czomba Sándor alelnök úr, öné a szó.  
 
DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

beszámoló kapcsán valóban, különösen a ’10-14-es időszakban, ’12 után különösen 
látványos javulás mutatkozott mind gazdasági téren, mind egyéb vonatkozásban, és 
ez valóban örvendetes dolog. De én most mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ember 
szeretnék a beszámolóhoz egy picit hozzászólni. Ma Magyarországon a 
munkanélküliek negyede Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. Úgy tudjuk a 
munkanélküliségi rátát tíz százalék környékén tartani, hogy közel 40 ezer ember 
közfoglalkoztatásban van. A KSH adatai nemrég jöttek ki a keresetekkel 
kapcsolatban. Közel 200 ezer forint a nettó átlagkereset Magyarországon, Budapesten 
260 ezer környékén van, általában olyan 197. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 
mondom, 118 ezer forint. Úgy, hogy ebben benne van Nyíregyháza, Mátészalka, tehát 
a jobban teljesítő nagyvárosok. Ha őket kiszedném, ennél is sokkal rosszabb a helyzet.  

Magunkhoz képest sokat javultunk, 2010-hez képest is, ’12-höz, meg ’14-hez 
képest is, de látszik az, hogy azok a területi különbségek, amelyek nem az elmúlt 6-8 
évben, hanem 20-30 évben - meg még mélyebbre nyúlhatnék vissza - keletkeztek, 
sajnos vagy hála istennek, gondolva arra, hogy a Nyugat-Dunántúl és a Közép-
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Magyarország olyan mértékben fejlődött, hogy ezzel nagyon nehéz lett volna lépést 
tartani, de kétségtelen tény, hogy a megyében még Borsodhoz, Nógrádhoz vagy az 
előbb említett Baranya déli részéhez képest is nagyon jelentős problémák feszülnek a 
rendszerben bent. Tehát a lehetőségét megteremtettük annak az elmúlt években, hogy 
belakjuk ezeket az eshetőségeket, és próbáljuk az ott meglévő vállalkozásokat 
segíteni, és a betelepedő vállalkozásoknak lehetőséget adni. Én azt látom, és azt 
kérem a következő időszakban, egyrészt, hogy ezekre a területekre különösen 
koncentráljunk a következő időszakban is, másrészt pedig, ismerve a magyar 
munkaerő mobilitását, nyilván lehet segíteni dolgokon, lehet problémákat kezelni 
bérlakásprogrammal és más egyéb módon is, de a végső megoldás, azt gondolom, az, 
ha a munkahelyeket visszük oda, ahol a sok munkaeszköz rendelkezésre áll. Mert 
ezek az emberek, akik ott élnek, szerintük a világ legszebb területén, a Tisza mentén 
laknak, nem nagyon szeretnének onnan mozdulni, ráadásul el se tudják adni a házat, 
vagy ha el tudják, akkor azért a Dunántúlon, mondjuk, vesznek egy kétállásos garázst 
- most nagyon kisarkítom, de ez a helyzet, ez a nagy magyar valóság.  

Ezért arra kérném tisztelettel a kormányzatot, hogy a következő időszakban is 
azokkal a lehetőségekkel, amelyek ezeket az óriási mértékű területi különbségeket 
tudják és képesek kezelni, akár a meglévők, akár újak alkalmazásával, segítségével 
próbáljuk ezt kezelni, mert nagyon megérdemlik az ország hátrányos helyzetű 
térségeiben lévő emberek is azt, hogy figyeljünk oda rájuk, még jobban, mint eddig 
tettünk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hadházy Sándor képviselő úré a szó. 
 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! Először is szeretném megköszönni ezt a nagyon alapos 
értékelést. Nagyon fontos számunkra, mert így látjuk az egész folyamatot, és tudjuk 
értékelni a hazai források jelentőségét is és az európai uniós források jelentőségét is.  

Az a vélemény alakult ki bennem, hogy volt egy olyan időszak, amikor az állam 
nem igazából volt kezdeményező és irányító szerepben. Ezt valahogy nem tartotta 
fontosnak, és a gazdaság szereplői is és az önkormányzati szféra is tulajdonképpen 
magára maradt. Az volt a szlogen, hogy találjuk ki a kistelepülésünket, találjuk ki 
Magyarországot, és próbáljunk meg olyan kezdeményezéseket elővarázsolni az 
önkormányzati fejekből, illetve a vállalkozói szférából, amelyek a helyi jót szolgálják. 
Ha megnézzük, hogy ezek a források, főként 2010 előtti felhasználások, milyen 
hatékonysággal történtek, illetve milyen hozadéka volt ezeknek a forrásoknak, akkor 
igazából azt tudjuk mondani, hogy lehetett volna ezt jobban is csinálni.  

Mondok néhány példát. Nem biztos, hogy minden apró település 
önkormányzata felkészült volt ezeknek a forrásoknak a fogadására és felhasználására. 
Aki beruházások lebonyolításában és irányításában valamikor részt vett, az azt 
tapasztalta, hogy igazából hiányoznak azok a szakemberek, hiányzik az a technika, az 
a gondolkodás, az a gyakorlat, amely több százmillió forintos beruházások 
lebonyolítását megfelelő szakszerűséggel, hatékonysággal, megfelelő minőségben 
képes megvalósítani. Ezzel természetesen nem azt szeretném mondani, hogy itt rossz 
volt a hozzáállás. Nem. A települések nagyon jót szerettek volna, hiszen szerették 
volna csatornázni a településüket, szerették volna az úthálózatot, a felszíni 
csapadékvíz-elvezetést, az intézményhálózatukat és egyebeket megjavítani, felújítani, 
kiépíteni, de ez nagyon rossz hatékonysággal történt. Tehát azt gondolom, hogy ebből 
a forrásból többet is ki lehetett volna hozni. 

Nemcsak én, hanem mások is elmondták számos alkalommal, hogy ezen 
valamilyen formában változtatni kellene, és az államnak itt nagyobb szerepvállalásra 
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kellene berendezkednie és törekednie. Örülök annak, hogy végül is ebbe az irányba 
elmozdult, és most akár az egy települést érintő vagy a több települést érintő 
beruházások lebonyolításában és irányításában az állam nagyobb szerepet vállal. És 
szerintem ez jó. Mert itt a szakmaiság előtérbe kerül, és sokkal jobb minőségben és 
jobb hatékonysággal valósíthatók meg ezek a fejlesztési források. 

Tehát én ezt mindenképpen egy szerencsés változásnak tudom be, és csak arra 
tudnám biztatni a kormányzatot és az irányító hatóságot is, hogy ezt az utat tovább 
folytassák. Mert ma sincsenek felkészülve sem a gazdasági szereplők, sem az 
önkormányzati szereplők ezekre a feladatokra.  

A másik kérdés végül is a választókerületemet is érinti, hiszen Budapest és Pest 
megye együtt gondolkodik. Ennek számos előnye van természetesen, de azért nagyon 
keserű tapasztalatokat szereztünk a források elosztása kapcsán, mert a központi 
régióhoz tartozóan mi egy fejlett régiónak minősültünk, és ebből adódóan a központi 
régió - arányát tekintve - jóval kevesebb forráshoz jutott már az első költségvetési 
ciklusban is, de a másodikban meg kiváltképpen. Ugyanakkor itt is vannak olyan 
súlyos kérdések, elsősorban a közlekedés, tehát az infrastruktúra területén, 
amelyekhez jelentős források szükségesek, és rendkívül örülök annak, hogy a 
kormányzat felismerte ennek a szükségességét, és Pest megye esetében is és a főváros 
esetében is olyan hazai forrásokat keresett és talált, amelyekből a legsúlyosabb 
problémák végül is orvosolhatók. Úgyhogy szeretném egyrészt köszönetemet 
kifejezni, másrészt pedig szeretném azt javasolni, hogy ezt a folyamatot tovább 
folytassuk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igényt nem látok. 

Megkérem helyettes államtitkár urat, hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ.  
 
DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden reagálnék a képviselő urak felszólalásaira.  
A Manninger alelnök úr által említett támogatásintenzitás kérdésében sokat 

dolgoztunk együtt. Itt főleg Zala megyének az uniós szabályokból kifolyó 
támogatásintenzitása az, ami alacsony, és amelyet szerettünk volna megoldani, és 
amely összefügg a területi kiegyenlítetlenség, illetve kiegyenlítés ügyével, hiszen ott az 
európai uniós szabályok szerint az átlagos támogatásintenzitás 25 százalék. Ebben 
nem tudtuk elérni azt, hogy ez megváltozzon, hiszen uniós szabályozás, viszont a 
következő tervezési időszakban, tehát 2020-tól kezdődően ez mindenképpen egy 
olyan tárgyalási pont lesz a támogatásintenzitásnál, amit érvényesíteni fogunk.  

Itt jegyezném meg azt egyébként, hogy a vidéki települések, vidéki területek 
fejlesztésére a kormány az európai uniós források mellett egy másik kezdeményezést 
is bevezetett, ez a Modern városok programja, amely nyilván nem minden településre, 
hanem a megyei jogú városokra vonatkozik, de több mint 2500 milliárd forintot tesz 
elérhetővé fejlesztési célokra a következő évek folyamán. A folyamatok, a gazdasági 
folyamatok már csak olyanok, hogy ha egy régióban egy térségben a város erős, akkor 
ennek egy kisugárzó hatása van a környező településekre és vidékekre. 

Czomba Sándor alelnök úr Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével kapcsolatosan 
ugyancsak a kiegyenlítés fontosságát említette. A kormány megalakulásától kezdve, 
2010-től kezdődően fontos célkitűzés az, hogy a vidéket felzárkóztassa, illetve 
emellett a gazdasági eszközökkel lehetővé tegye a helyben maradás és a helyben 
boldogulás lehetőségét is. Természetesen itt a gazdasági lehetőségek növekedésével 
erre felhasználható eszközök bővülnek, úgyhogy abban bízunk, hogy az a gazdasági 
fejlődés, az a fenntartható gazdasági növekedés, amelyet az elmúlt évek intézkedései 
során Magyarország elért, az Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, Nógrádra, Borsodra, 
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Baranyára is extra addicionális pénzeszközök, illetve fejlesztések elérhetőségét fogják 
lehetővé tenni.  

Itt hozzátenném azt, hogy az európai uniós források jelentős része - 
rákanyarodnék Hadházy képviselő úr hozzászólására is -, felhasználására a 
konvergenciarégiókban kerül sor, ilyen tekintetben a vidéki, fejletlenebb térségek 
felzárkóztatása, a gazdasági fejlődés elősegítése, a versenyképesség minél jobb helyi 
motorjainak megteremtése áll a fejlesztések középpontjában. De ezen túl is a 
kormány egyéb eszközöket is latba vet.  

Itt pont Hadházy képviselő úr választókerületével kapcsolatosan is a 
közelmúltban született egy rendkívül kedvező döntés a szentendrei uszoda évek óta 
megoldatlan, még az előző, a 2015 előtti kormányok hagyatékának megoldásában. 
Ugyanilyennek tartom a központi régió kompenzációjának ügyét, illetve a régió 
elválasztásának ügyét, amely ilyen tekintetben kapcsolódik a bizottság előző 
napirendi pontjához, a metróügyhöz, hiszen a szocialista-liberális kormányok a 2010-
et megelőző években amiatt akadályozták Pest és Pest megye szétválását regionális 
szinten, mert a 4-es metrót kellett finanszírozni, és ahhoz kellett az európai uniós 
támogatást felhasználni, és ezt csak úgy lehetett, ha a nagyon fejlett Budapesthez 
hozzácsatoljuk a relatíve fejletlen Pest megyei térségeket is, és így a 4-es metró 
európai uniós támogatáshoz juthatott. 

Mi ezzel határozottan szakítottunk. A tavalyi év februárjában a kormány, 2016 
februárjában meghozta azt a döntést, hogy csak a jövőre nézve, mert az európai uniós 
szabályok ezt teszik lehetővé, de 2020-tól kezdődően, tehát a következő fejlesztési 
időszakban szétválasztotta Budapestet, illetve Pest megyét. Tehát így, 2020-tól 
kezdődően Pest megye önállóan is jogosult lesz az európai uniós forrásokra, ezáltal 
megoldottnak tűnik az a kérdés, hogy a Pest megyei fejletlenebb térségeket, 
településeket fejleszthessük. Illetőleg egy olyan kompenzációs mechanizmust 
léptetett életbe a múlt év végétől kezdődően négy-öt éves időtartamra, amely 80 
milliárd forint célzott támogatást tesz lehetővé a Pest megyei településeknek; 
nagyrészben ugyancsak igazodva az európai uniós források felhasználásához, 60 
százalékban gazdaságfejlesztési célokra felhasználva.  

A tavalyi évben 5 milliárd forint értékben ebben a pályázati mechanizmusban a 
80 milliárd forint keretre már 2 pályázatot írtunk ki, amelyre már beérkeztek a Pest 
megyei települések pályázatai, az értékelés folyamatban van. Ebben az évben további 
20 milliárd forintra fogunk kiírni 6 pályázati konstrukciót, és ez így fog menni 
egészen 2020-ig, és reméljük azt, hogy ez a 80 milliárd forint ha nem is pótolja azt az 
európai uniós fejlesztési forrást, amelyet a 4-es metrónak köszönhetünk Pest megye 
területén, de mégiscsak egyfajta, a fennálló szükségleteknek egyfajta kielégítését teszi 
lehetővé.  

Elnök úr, én ezt szerettem volna a képviselő urak megjegyzéseihez hozzáfűzni. 
Ha további kérdés van a bizottság tagjainak részéről, akkor továbbra is állunk 
rendelkezésükre.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Én is nagyon örülök annak a 

folyamatnak, ami a kormány kezdeményezésére elindult, és ebben a fejlesztési 
ciklusban próbál mindent sokkal közelebb tenni a települések irányába. Ahogy 
említette államtitkár úr is, a TOP-os programok egyedülállók, korábban ilyen nem 
volt a szocialista-szabaddemokrata kormány időszakában, hogy helyben, saját 
hatáskörben tudtak volna ilyen fajsúlyú kérdésekben döntést hozni ugyanúgy, mint a 
megyei jogú városok esetében is.  

Arról nem is beszélve, hogy a kormány a saját forrásaiból a Modern városok 
program keretében olyan addicionális támogatásokat szervez a megyei jogú városok 
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köré, ami tényleg egy európai léptékű fejlesztést tesz lehetővé a következő 
időszakban, úgyhogy én magam is üdvözlöm, és nagyon örülök ennek az iránynak. 
Azt gondolom, hogy a forrásfelhasználás is sokkal hatékonyabb lesz így, bár nem 
gondolom, hogy egyszerűbb lenne egyébként a koordináció és a munka. 
Nyilvánvalóan a szervezési oldalon ez, lehet, hogy többletfeladatokat és valamivel 
bonyolultabb megoldásokat kíván, de a végső felhasználás szempontjából szerintem 
eredményes lesz. 

Köszönöm szépen önnek is és helyettes államtitkár úrnak is, hogy 
rendelkezésünkre álltak. Nem maradt más hátra, mint a határozathozatal e 
tárgykörben.  

Határozathozatal 

Úgyhogy a bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki az önök előtt fekvő 
37/2014-2018. számú határozattal egyetért és azt támogatja. Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tíz igen. Egyhangú döntéssel fogadta el a 2005-2009-es időszakra szóló 
beszámolót ezzel a bizottság. 

A másik javaslatunk pedig a 38/2014-2018. számú határozat, amely a 2009-
2014 közötti időszak beszámolójáról szól. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt a határozatot 
elfogadja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen. Egyhangú 
döntéssel fogadta el a bizottság a határozatot. 

Államtitkár úr, helyettes államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy az ülésre 
elfáradtak. A 2. a) és b) napirendi pontokkal így végeztünk.  

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról 
szóló T/13484. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ. 44-45. §-a alapján)  

Haladunk tovább. A 3. napirendi pont keretében a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. 
Megkérném dr. Mosóczi László helyettes államtitkár urat, az NFM-ből, hogy foglaljon 
helyet az előterjesztői asztalnál. (Dr. Mosóczi László helyet foglal.) Köszöntöm 
államtitkár urat és kollégáját is. (Dr. Szakács László és Tóth Csaba visszatér a 
terembe.) 

Javasolnám a bizottság tagjainak, hogy két szakaszban tárgyaljuk a részletes 
vitát. Az első szakaszban a házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való 
megfelelésről kell döntenünk. Ki az, aki az ebben való megfelelést látja az 
előterjesztésben? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenkét igen. Egyhangú 
döntéssel döntött a bizottság a megfelelőségről. Így a részletes vita első szakaszát 
lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben képviselői módosító indítványokról 
kell döntenünk. Itt konkrétan 1 módosító indítvány érkezett, Ander Balázs képviselő 
úr indítványa. Kérdezem a helyettes államtitkár urat, hogy van-e tárcaálláspontja 
vagy kormányálláspontja ebben az ügyben. 

 
DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca a 
módosító javaslatot nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem. Ki az, aki Ander 

Balázs indítványát támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja. 
Köszönöm szépen.  
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További egyéni képviselői indítványunk nincs, ezért a részletes vita lezárására 
vonatkozóan teszek javaslatot. Ki az, aki javaslatomat támogatja? Kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Tizenkét igen. Egyhangú döntéssel döntöttünk a részletes vita 
lezárásáról. 

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Aki ezt 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenkét igen 
szavazattal a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról is döntöttünk. 

Államtitkár úrnak és kollégáinak köszönöm szépen, hogy megjelentek a 
bizottsági ülésen. A 3. napirendi pontot lezárjuk, áttérünk a 4. napirendi pontra. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél 
nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő 
kiterjesztésével összefüggő módosításáról szóló T/13849. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Ennek keretében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb 
lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját kell lefolytatnunk. Köszöntöm 
Füleky Zsolt helyettes államtitkár urat és Dauner Márton főosztályvezető urat a 
Miniszterelnökségtől.  

Javaslom képviselőtársaimnak, hogy itt is két szakaszban folytassuk le a 
részletes vitát. Van-e kifogás ez ellen? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Javaslom, hogy 
az első szakaszban állapítsuk meg a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak való megfelelést. Ki az, aki ezt támogatja? (Szavazás.) Tizenkét igen. 
Egyhangú döntéssel a megfelelőségről döntött a bizottság. Így a részletes vita első 
szakaszát lezárom. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben képviselői módosító 
indítványokról kell döntenünk. Itt 2 indítvány érkezett. Az 1. ajánlási számon 
Hegedűs Lorántné képviselő asszony indítványa szerepel. Kérdezem a helyettes 
államtitkár urat, van-e tárcaálláspont ez ügyben? 

 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): A 

tárcaálláspontunk az, hogy jelen módosító javaslatot nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, 

aki támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Az indítványt senki sem támogatja.  
A 2. ajánlási szám alatt szintén Hegedűs Lorántné indítványa szerepel. 

Kérdezem helyettes államtitkár urat.  
 
FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Szintén nem 

tudjuk támogatni ezt.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. 

(Senki sem jelentkezik.) Senki sem támogatja. Így a képviselői indítványokról történő 
szavazás végére értünk. 

Van egy javaslatom a képviselőtársaim részére, egy bizottsági módosító 
indítvány elfogadására. Nyelvhelyességi kérdésekről van szó, tehát nincs érdemi 
módosítás, ami a törvényjavaslatot illeti, inkább pontosításokat fogalmaztunk meg 
ebben. Kérdezem a helyettes államtitkár urat. 
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FÜLEKY ZSOLT helyettes államtitkár (Miniszterelnökség): Támogatjuk 

természetesen. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja a bizottsági 

módosító indítvány benyújtását. (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság a módosító indítvány 
benyújtásáról döntött. Köszönöm a megjelenést a helyettes államtitkár és a 
főosztályvezető úrnak.  

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Ki az, aki a javaslatot támogatja? 
(Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A vitát lezártuk.  

Ki az, aki a vitáról szóló jelentést elfogadja? (Szavazás.) 10 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A részletes vitáról szóló jelentést is 
elfogadtuk. Köszönöm szépen. A napirendi pontot lezárjuk. 

A Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló H/13282. számú határozati 
javaslat    
(A Gazdasági bizottság önálló indítványa)   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Az ötödik napirendi pont keretében a Magyar Nemzeti Bank 2015. évről szóló 
üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslatot kell 
elfogadnunk, illetve még a részletes vitáját lefolytatnunk.  

A bizottsági határozati javaslathoz érkezett egy képviselői módosító indítvány, 
arról is kell majd döntenünk. Burány Sándor képviselő úr nyújtotta be az MSZP 
részéről, illetve Szakács László képviselő úr. Nem tudom, hogy a képviselő úr kívánja-
e külön indokolni a módosító indítványt. Amennyiben igen, megadom a szót. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Röviden. A Magyar 

Nemzeti Bank életében a 2015. év egy nehéz év volt. Ugye ez a brókerbotrányokkal 
kezdődő év volt, de ezt sem vizsgálták ki egyébként, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
ebben a felügyeleti jogkörét megfelelően ellátta-e. Ez volt az az év, amikor Matolcsy 
György azt mondta, hogy az alapítványokba kiszervezett pénz nem közpénz, éppen 
ezért bírósági keresetet indítottunk, ahol a bíróság nem adott igazat Matolcsy 
Györgynek, Matolcsy György tévedett, közpénz, éppen ezért az átláthatóságát nem 
tudta ebben az időszakban megfelelően biztosítani a közpénzek felhasználásának, 
sem azok ellenőrzésének a lehetőségét nem végezhette el megfelelően a parlament.  

Ingatlanokat vásárolt ebben az évben a Magyar Nemzeti Bank. Mi többször 
felhívtuk a figyelmet, hogy offshore hátterű cégektől vagy cégekkel közösen vásárol 
ingatlanokat. A Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága tárgyalta csak ezt, az 
Országgyűlés ebben ugyancsak nincsen a tisztánlátás birtokában. Éppen ezért úgy 
gondoljuk, hogy ez aggályos, és nem javasoljuk, hogy ezt az Országgyűlés támogassa. 
Ne osztozzunk ebben a felelősségben a Magyar Nemzeti Bank elnökével. Az 
Országgyűlés nem tudja megállapítani, hogy a jegybanktörvényben foglaltaknak 
megfelelően működött-e a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsága. Tudjuk, ebben 
az évben május 2-áig nem volt a felügyelőbizottság teljes, és éppen ezért nem lehetett 
a teljes tulajdonosi kontrollt gyakorolni a Magyar Nemzeti Bank működése felett, 
illetve a Magyar Nemzeti Bank elnöke azóta sem tisztázta megnyugtatóan egy 
magántulajdonú pénzintézet vezető tisztségviselőjével kapcsolatos üzleti ügyeit, 
illetve ingatlanbérlési ügyeit és továbbra is felmerül egyébként a felügyeleti etikai 
előírások sérelme.  
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Úgy gondoljuk, hogy a Magyar Országgyűlésnek egyfelől ezeket ki kell 
vizsgálnia, másfelől pedig nem javaslom a bizottságnak, hogy ebben a felelősségben 
osztozzunk Matolcsy Györggyel. Itt több mint 260 milliárd forintról és több olyan 
kérdésről van szó, amiben Matolcsy Györgynek egész egyszerűen nem volt igaza, 
tévedett, és ezekről bírósági ítéletek is vannak. Ezért javaslom, hogy a bizottság a mi 
módosítónkat fogadja el. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 2 fő. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 
fő. A bizottság a módosító indítványt nem fogadta el.  

Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Ki az, aki támogatja a 
javaslatomat? (Szavazás.) 10 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság 
a részletes vitát lezárta. 

Javaslom, hogy a részletes vitáról szóló jelentést is fogadjuk el. (Szavazás.) 10 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság a részletes vitáról szóló 
jelentést is elfogadta. Ezzel az ötödik napirendi pontunkat is lezárjuk.  

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló T/13019. számú 2012. 
évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat    
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a hatodik napirendi pontra, amelynek keretében a fiatalkorúak 
dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 
2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk. A benyújtókat Szilágyi György képviselő úr képviseli. 
Foglaljon helyet, képviselő úr! Meg is adom a szót önnek.  

Szilágyi György szóbeli kiegészítése 

SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, hogy abban mindannyian egyetértünk, hogy a 
törvényalkotásnak, így a parlamentnek is az egyik feladata az, hogy segítse a 
törvényekkel az önkormányzatok munkáját, hogy az önkormányzatok, a helyben élő 
választópolgárok igényei és kérései alapján olyan rendeleteket alkossanak, amivel a 
település életét jobbá tehetnék. Az önkormányzatok élnek azzal a jogukkal, amire a 
kereskedelmi törvény lehetőséget ad neki. Figyelembe véve az emberek véleményét, a 
kiskereskedelmi egységek nyitvatartását szabályozzák, hogy ezzel elősegítsék, 
mondjuk, az emberek nyugodt pihenését.  

Van egy joghézag, mivel a dohánytermékek árusítására vonatkozó, a nemzeti 
dohányboltokra vonatkozó külön törvény rendelkezik az ő működésükről, tehát 
kikerült a kereskedelmi törvény hatálya alól, így az önkormányzatok hiába hoznak 
rendeletet arra, hogy meddig tartsanak nyitva bizonyos boltok, a dohányboltokra ez 
nem érvényes. Ez egy olyan joghézag és kiskapu, ami akár azt is ellehetetlenítheti, ha 
egy önkormányzat - és van erre példa az országban - úgy gondolja, hogy mondjuk, 
este tíz óra és reggel hat óra között ne lehessen a településen szeszesitalt árusítani, 
akkor az összes boltnak be kell tartania ezt a rendeletet, viszont a dohányboltnak 
nem, és a dohányboltokban szeszesitalt is árusítanak.  

Mi ezt a joghézagot kívánjuk megszüntetni ezzel a javaslatunkkal, és azt 
javasoljuk majd az Országgyűlésnek, amennyiben a bizottságon át tud menni ez a 
javaslatunk, hogy határozzuk meg a dohánytermékekről és a dohánytermékek 
árusításáról szóló törvényben, hogy rájuk is vonatkozik ez a tíz és hat óra közötti 
időszak, amennyiben az önkormányzat így dönt. Csupán erről szól a javaslatunk, ezt a 
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joghézagot kívánjuk megszüntetni. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A bizottság tagjait kérdezem, hogy van-e a 
javaslattal kapcsolatban kérdésük, észrevételük. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, ki az, aki támogatja Szilágyi György és Hegedűs Lorántné képviselők 
törvényjavaslatának a tárgysorozatba vételét? (Senki sem jelentkezik.) A javaslatot 
senki sem támogatja. Ezzel a hatodik napirendi pontot lezárjuk. 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a korrupció 
elkerülése érdekében történő, az átláthatóságot eredményező 
módosításáról szóló T/13866. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a hetedik napirendi pontra, amelynek keretében a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény a korrupció elkerülése érdekében történő, az 
átláthatóságot eredményező módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell határoznunk. Az előterjesztő Hegedűs Lorántné. Miután képviselő 
asszony nincs jelen a bizottsági ülésen, kérdezem, hogy van-e a törvényjavaslattal 
kapcsolatban valakinek észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

Kérdezem, ki az, ki az, aki támogatja ennek a javaslatnak a tárgysorozatba 
vételét. (Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság nem 
támogatta a tárgysorozatba vételt. A hetedik napirendi pontot is lezárom. 

Az Összefogás a Fűtött Otthonokért Alapról szóló T/13560. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a nyolcadik napirendi pontra, amelynek keretében az összefogás a 
fűtött otthonokért alapról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. Előterjesztők Tóth Bertalan és Lukács Zoltán képviselő úr. Ők nincsenek 
jelen a bizottság ülésén. Kérdezem, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban kérdése, 
észrevétele valakinek. (Jelzésre:) Öné a szó. 

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Csatlakozó előterjesztőként 
annyit, hogy többször benyújtottuk már ezt a parlament elé. Nagyon sokakat nem 
feltétlenül érint sem a rezsicsökkentés, illetve a rezsicsökkentés hatására sem tudják 
egyébként befizetni a számláikat, de azok, akik fával, brikettel, egyéb hagyományos 
módon tüzelnek, ők teljes egészében kimaradnak ebből a körből. Egy alap 
létrehozását javasoljuk azok számára, akiknek a rendkívül hideg téli hónapok 
borzalmas megterhelést, illetve annál súlyosabb dolgot is, akár halált is okozhatnak, 
hiszen nagyon sokan, több százan haltak meg fűtetlen otthonokban az elmúlt 
időszakban. Ezért javasoljuk, hogy jöjjön létre az állami szolgáltatók profitjának 50 
százalékából, illetve magánadományokból egy olyan alap, ahol ezeket az embereket, 
akik sajnos ebben a veszélyben vannak, és nem tudják kifizetni az energiaszámláikat, 
tudjuk támogatni. Javaslom a tisztelt bizottságnak, hogy támogassa az előterjesztést. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 
támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 2 igen. Ki 
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tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás. A bizottság nem támogatja a 
tárgysorozatba vételt. 

Az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével összefüggésben a 
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 
módosításáról szóló T/13877. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A 9. napirendi pontra térünk át, az olaj- és gázárak világpiaci csökkenésével 
összefüggésben a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely Tóth Bertalan és Szakács László 
képviselők önálló indítványa. Képviselő úr, megadom önnek a szót.  

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Ez az 
előterjesztésem először szerepel a Gazdasági bizottság előtt. A világpiaci trendek 
alátámaszthatják, hogy Magyarországon sokkal olcsóbb lehetne egyébként a 
megállapított gázár, illetve az olajárhoz képest a távfűtés, illetve a villamos energia 
ára.  

A mi álláspontunk az, hogy egy átlagos fogyasztási szintig 10, illetve 20 
százalékkal lehetne csökkenteni az elektromos áram árát, illetve a távhő árát. A 
világpiaci trendek alakulásáról csak annyit, hogy amikor legutóbb 50 dollár körül volt 
egy hordó olaj ára, akkor 50 forint volt egy köbméter gáz ára. 

A kormány egyébként most is 42-47 dollár közötti hordónkénti olajárral 
számol a költségvetésben, ehhez képest ma Magyarországon 113 forintba kerül egy 
köbméter gáz. Ez nem az igazi rezsicsökkentés, tehát ezen valakik valószínűleg 
nyerészkedhetnek. Úgy gondoljuk, hogy ezt lehet csökkenteni egy átlagos fogysztási 
szintig, ami sokkal igazságosabb.  

Tehát nem mindenkinek, hanem egy átlagos fogyasztási szintig, tehát aki az 
úszómedencéjét meg a szaunáját fűti, nyilvánvalóan ki is tudja fizetni az 
energiaárakat, akik viszont mondjuk egy normális háztartást tartanak fönt, ahol egy 
átlagos fogyasztás történik, abban az esetben nekik ez egy igazságos 
rezsicsökkentésre, igazságos árszabásra nyújtana lehetőséget. Kérem a bizottságot, 
hogy támogassák ezt a javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem először vitatkozunk akár itt, a bizottság, akár 

a parlament plenáris ülésén ezekről a kérdésekről, ami a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos. Mi azt is elmondtuk számtalanszor a képviselő úr jelenlétében, hogy 
2002-2010 között az MSZP és az SZDSZ által vezetett kormányok idején hányszor 
nőtt a gáz és hányszor nőtt az áram ára. Az egyik energiahordozó ára a kétszeresére, a 
másiké pedig a háromszorosára nőtt 8 év alatt annak ellenére, hogy Lendvai Ildikó 
emlékezetes parlamenti szereplésére emlékszünk még, amikor fennhangon hirdette, 
hogy nem lesz gázáremelés. Tehát lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni, és lehet a gáz 
világpiaci árát és azt az árat összehasonlítani, ami egyébként a fogyasztókhoz el tud 
jutni. 

A kettő között nem minden esetben van egyébként korreláció, hiszen hosszú 
távú gázárvásárlási szerződéseket kötnek a kormányok, nemcsak a magyar kormány, 
hanem Európa valamennyi kormánya, amivel rövid távú világpiaci árváltozásra nem 
is tud a szerződés értelmében reagálni.  

De ha kevesebb munkánk lesz a későbbiekben, akkor nagy örömmel meg 
fogom ezzel a kérdéssel kapcsolatban hívni Aradszki András államtitkár urat, mert ő 
részletesen el fogja tudni magyarázni az ellenzéki képviselőknek is, hogy mi a 
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különbség a rövid távú piaci árváltozások, illetve a hosszú távú energiavásárlási 
szerződések tartalma között, és miért nincs lehetőség arra, hogy ezt egyébként rövid 
távon is változtassuk. Én nem támogatom a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét.  

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimtól, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő igen szavazattal, 10 nem 
ellenében a bizottság úgy döntött, hogy nem támogatja a képviselő urak 
indítványának tárgysorozatba vételét.  

A brókerbotrányok áldozatainak kártalanítása fedezetének 
rendkívüli biztosításáról szóló T/13842. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Rátérünk a 10. napirendi pontra, a brókerbotrányok áldozatainak kártalanítása 
fedezetének rendkívüli biztosításáról szóló törvényjavaslat, mely Szakács László 
képviselő úr önálló indítványaként szerepel a Ház előtt. Döntésre kell jutnunk itt is a 
tárgysorozatba vételről. Képviselő úr, önt illeti meg a szó. 

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Két 
előterjesztés egymásra épül egyébként, ez és az azt követő is. Azt látjuk, hogy az 
összedőlt brókercégek 2015. év elején - a DRB Buda-Cash, illetve legutolsó volt a 
Quaestor ebben a sorban - több száz milliárd forint kárt hagytak maguk után. Viszont 
a vagyonunk valamiért nem hozzáférhető egyébként a kártalanítás során azok 
számára, akik kárvallottjai ezeknek a brókercégeknek. Több tízezren vannak, 32 ezren 
csak a Quaestornál tartott megtakarításaikat veszítették el. 

Ezért azt javaslom, hogy minekután a büntetőeljárások nagyon elhúzódhatnak, 
sőt, ahogyan látom, az évszázad, azt hiszem, legsikeresebb és leghatékonyabb 
büntetőeljárásának titulált ügyben valószínűleg bukik a vád és elölről kell kezdeni az 
egész eljárást, mert ki kell zárni egy szakértőt - ez a Quaestor-ügy -, akkor mi úgy 
gondoljuk, hogy itt a társadalmi felelősségvállalás kérdésében a magyar 
Országgyűlésnek is másképpen kellene döntenie. 

A bűnügyi zár alól addig nem tudnak kikerülni ezek a vagyonelemek, nem 
tudnak hozzájutni a károsultak a pénzeikhez, és még több évig valószínűleg így is lesz 
ez a folyamat. Ezért azt javasoljuk, hogy ezt előlegezze meg a Magyar Nemzeti Bank. A 
Magyar Nemzeti Bank egyébként álláspontunk szerint felelős ebben az ügyben, a 
felelőssége nem kerülhető meg azért sem, mert nem végezte el megfelelően az 
ellenőrzési feladatát, az ellenőrzési munkáját, de mindemellett a Magyar Nemzeti 
Banknak van arra lehetősége, hogy kivárja, mire vége lesz a büntetőeljárásnak, a 
károsultaknak pedig nem. 

Itt egy megelőlegezésről lenne szó. A Magyar Nemzeti Bank pedig egészen 
nyugodtan kivárhatja azt, mire véget ér a büntetőeljárás, ha majd egyszer véget ér. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nem támogatom a javaslat tárgysorozatba 

vételét már csak azért sem, mert precedenst teremtene ezzel az eljárással más ügyekre 
vonatkozóan. Azt, hogy a Nemzeti Bank mennyire érintett ebben a kérdésben: 
valóban érintett, hiszen a felügyelet a jegybank alá került, és ennek köszönhetően 
derült fény egyébként egy több mint tíz éven keresztül tartó csalássorozatra, ami 
mind a Buda-Cash, mind a Quaestor kapcsán történt. 
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Tehát még egyszer mondom, hosszú éveken keresztül, több mint 10 éven 
keresztül folytak ezek a csalások, és korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete nem gyanította vagy pedig nem akarta vizsgálni részleteiben ezt, mert 
akkor sokkal korábban, sokkal kisebb károkozás mellett derülhetett volna fény erre a 
csalássorozatra és nem lett volna ennyi érintettje ilyen nagyságrendű összegben.  

Határozathozatal 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. 
A bizottság így nem támogatja.  

A brókerbotrányok károsultjainak teljes kártalanítása érdekében a 
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény módosításáról szóló T/13843. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A 11. napirendi pont keretében szereplő törvényjavaslat, ahogy a képviselő úr is 
az imént említette, összefügg az imént tárgyalt törvényjavaslattal. A brókerbotrányok 
károsultjainak teljes kártalanítása érdekében a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló, 2013. évi CCXXXVII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat. A képviselő úrnak, ha igényli, ebben az ügyben is megadom a szót. 

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Igen, 
összefügg a kettő, hiszen azért sem férnek hozzá egyébként a brókerbotrányok 
károsultjai sem, de egyébként ez nemcsak erre az egy ügyre igaz, hanem több ügyre is 
igaz lehet. Azért nem férnek hozzá nagyon sokszor a vagyonhoz, mert itt az látszik, 
hogy itt cégcsoportokról van szó, például a Quaestor esteben 42 leány volt, 42 
Quaestor-cég volt, és ezeknek a cégeknek a vagyonait egyik cégből a másikba 
átmenekíthették az elmúlt időszakban, és mindig valamilyen olyan cégnél jelenik meg 
tulajdonban nagymértékű, szemmel látható ingatlan, amely nem vonható be a 
felszámolás alá, ezért azt javasoljuk a bizottságnak, hogy ezt a módosítást azért 
fogadja el, ami egyébként nem precedensértékű, hiszen ez másutt is, akár 
nemzetgazdasági szempontból is jelentős lehet. Más cégeknél is, ha egy cégcsoport 
egy tagja ellen elindul egy felszámolási eljárás, akkor azt úgy kelljen tekinteni, mint 
ha ez a teljes cégcsoport vagyonára kiterjedne.  

Így egyébként a csalásokat is, ebből az ügyből tanulva, ezeket a csalásokat, 
ezeket a fedezetelvonó manővereket ki lehetne zárni egyszer és mindenkorra; és úgy 
gondolom, hogy nemcsak ebben az ügyben, hanem talán még nemzetgazdasági 
szempontból is jelentős előrelépés lenne az, hogyha a felszámolásról szóló törvényt, 
illetve a cégekről szóló törvényt így tudnánk módosítani. Javaslom a bizottságnak 
elfogadásra.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, 
aki támogatja a képviselő úr törvényjavaslatának tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) 
Kettő igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem.  

A bizottság tehát nem támogatta a tárgysorozatba vételt. Így a napirendi 
pontokkal végeztünk, hiszen a 12. tervezett napirendi pontunkat levettük a mai ülés 
napirendjéről.  
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Egyebek 

Egyebek között van-e valakinek észrevétele, kérdése? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, akkor jelezni szeretném még egyszer képviselőtársaimnak, 

hogy hétfőn 10 óra 30-kor lesz a következő bizottsági ülés, ahol Tarlós István 
főpolgármester urat is meghallgatjuk. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen, hogy részt vettek a bizottság ülésén. Eredményes napot 
kívánok mindenkinek. A bizottsági ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 29 perc) 

  

Bánki Erik 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Barna Beáta 
 
 


