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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 34 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 napirendben menet közben 
egy kiegészítés történt, arról kaptak időben értesítést, tehát új változat van előttünk a 
mai napirendet illetően. Illetve Volner János képviselő úrtól érkezett még egy 
kezdeményezés, a mai ülés kiegészítését kezdeményezi azzal, hogy az óraátállítás 
megszüntetésének szükségességéről szóló H/12569. számú indítvány részletes vitáját 
ma folytassuk le.  

Elsőként a kiegészítő javaslatról kell szavaznunk. Kérdezem, hogy ki az, aki 
Volner képviselő úr indítványát támogatja, hogy ma folytassuk le az óraátállítás 
szükségességének megszüntetéséről szóló indítvány részletes vitáját. Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tíz nem szavazat. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Tehát a bizottság 
a napirend kiegészítését nem fogadta el. 

Ezek után kérem, hogy aki a mai ülésre szóló meghívó alapján a napirendi 
pontokat az eredeti tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt, tehát a bizottság egyhangúlag fogadta el a napirendjét.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

Atkári János és Ikvai-Szabó Imre volt főpolgármester-helyettes 
meghallgatása az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a 4-es 
metró beruházásáról készült elmarasztaló jelentése kapcsán 

Az első napirendi pontban Atkári János és Ikvai-Szabó Imre volt 
főpolgármester-helyettesek meghallgatására került volna sor az Európai Csalás Elleni 
Hivatal négyesmetró-beruházással kapcsolatos jelentése okán. Ikvai-Szabó Imrétől 
nem kaptunk semmiféle választ, Atkári János pedig jelezte, hogy nem kíván 
megjelenni a bizottság előtt. Azt gondolom, ez is jelzés, ez sem véletlen. Nyilván azért 
nem jött el egyikük sem, mert van takargatnivalójuk. Tegnap a fővárosban működő 
vizsgálóbizottság folytatta a munkáját, ahol a DBR Projekt Igazgatóság vezetőit 
hallgatta meg. Nyilván képviselőtársaim is értesültek a hírekről. Ott is megerősödött 
az, amit az elmúlt bizottsági ülésen hallottunk Aba Botond korábbi vezérigazgatótól, 
hogy igen, Demszky Gábor korábbi főpolgármester kabinetje irányította közvetlenül a 
négyesmetró-beruházást. (Dr. Szakács László megérkezik.) Erre tegnap a bizottsági 
meghallgatáson is utalt a meghallgatott.  

Kétszer is kezdeményezték a 4-es metró leállítását, hiszen láthatóan nem volt 
műszakilag előkészítve. Aba Botond volt vezérigazgató elmondta nálunk a bizottsági 
ülésen, hogy 2006-ban egy erőteljes politikai nyomásra indították meg a fúrópajzsot 
úgy, hogy egyébként a beruházás műszaki előkészítettsége ezt még nem indokolta 
volna. Tegnap ez alátámasztásra került és gyakorlatilag Demszky Gábor ezzel a 
politikai nyomásgyakorlással több tízmilliárd forintnyi kárt okozott a fővárosnak. 
Tehát azt gondolom, innentől kezdve az ő politikai felelősségre vonása nem 
megkerülhető. Tehát valószínűsítem, hogy Atkári János és Ikvai-Szabó Imre is 
érintettek voltak korábbi főpolgármester-helyettesként ebben az ügyben. Egyébként, 
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ha nem lenne takargatnivalójuk, nyilván megjelentek volna a bizottság ülésén. Azt 
gondolom, hogy a meghallgatásokat folytatnunk kell.  

Javaslatot teszek képviselőtársaimnak arra, hogy a következő bizottsági ülésen 
a DBR Metró Projekt korábbi vezetőit hallgassuk meg, hiszen a korábbi 
meghallgatásaink során egyértelműen kiderült, hogy a Fővárosi Közgyűlés még a 
2006-os választásokat megelőzően minden négyesmetró-beruházással kapcsolatos 
operatív döntési jogosítványt átadott a BKV-nak, azon belül is a DBR Metró Projekt 
nevű cégnek. Tehát ennek a cégnek a vezetői részletes információkkal tudnak 
szolgálni arról, hogy kitől milyen megbízásokat, milyen megrendeléseket kaptak, 
milyen politikai irányítás folyt a négyesmetró-beruházás körül és remélhetőleg arra is 
fényt tudunk deríteni, hogy minden idők legnagyobb korrupciós botrányából hova 
tűnt el a metrópénz. 

Az első napirendi pontot lezárjuk, hiszen a meghívott felek nem jelentek meg. 

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi 
közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi 
XXXVII. törvény módosításáról szóló T/14679. számú 
törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a második napirendi pontunkra, melynek keretében az adó- és egyéb 
közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 
szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját 
fogjuk lefolytatni. Az előterjesztő Nemzetgazdasági Minisztérium részéről köszöntöm 
dr. Holló Anita főosztályvezető-helyettes asszonyt és kollégáját. Kérem majd, hogy 
segítsék a bizottság munkáját. 

Javaslom a bizottságnak, hogy két szakaszban tárgyaljuk meg a vitát. Van-e 
ellenvetése ezzel kapcsolatban bárkinek is. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  

A részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk, hogy az előterjesztés 
megfelel a házszabályi rendelkezés 44. § (1) bekezdésének. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag 
döntött a megfelelőségről. Így a részletes vita első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, ahol képviselői módosító indítványokról kellene 
szavaznunk, de nem érkeztek ilyenek, ellenben javaslatot teszek egy bizottsági 
módosító indítvány benyújtására. Kérdezem az előterjesztőt, aki látta a bizottsági 
módosító indítvány tervezetét, hogy támogatja-e az NGM. (Dr. Holló Anita igent int.) 
Köszönöm szépen, az NGM támogatja az indítványt. Kérdezem képviselőtársaimat, 
hogy ki az, aki támogatja az indítvány benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Tíz igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki 
az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
bizottság arról döntött, hogy ezt a módosító indítványt benyújtja. 

A részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja a javaslatomat, 
hogy zárjuk le a részletes vitát. Kérem, szavazzon! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen 
szavazattal 3 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Most pedig a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki 
az, aki támogatja a jelentés elfogadását? (Szavazás.) Köszönöm, 10 igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a részletes vitáról szóló 
jelentést.  

Köszönöm szépen a főosztályvezető-helyettes asszonynak és kollégájának a 
megjelenést a bizottság előtt. A második napirendi pontunkkal végeztünk. 
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A munkaidő-szervezés egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontunkra, melynek keretében egy 
törvényjavaslat benyújtásáról kell döntenünk, amely a munkaidő-szervezés egyes 
kérdéseiről szól. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e az indítvánnyal 
kapcsolatban kérdésük, észrevételük. Röviden a törvényjavaslat tartalmát illetően 
néhány dolgot elmondanék önöknek, mielőtt szavazásra teszem fel a kérdést. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 2012. július 1-jével lépett 
hatályba. A jogalkotónak az volt a szándéka ezzel a törvényjavaslattal, hogy az állami 
beavatkozás visszaszorításával és a szerződéses alapú szabályozás szerepének 
növelésével még nagyobb szerepet szánjon a kollektív megállapodásoknak és így a 
munkaerőpiac központi jelentőségű szabályozási faktorainak. A munka 
törvénykönyve hatálybalépése óta szerzett tapasztalatok azonban rávilágítottak arra, 
hogy a jogalkotói szándék csak részben érvényesült, a kollektív megállapodások 
szerepe a hazai munkaerőpiac alakításában továbbra is viszonylag korlátozott szinten 
maradt. Ezért ez a mostani javaslat hosszabb távú gazdasági trendekre figyelemmel 
kívánja biztosítani a munkaidő-szervezés megfelelő kialakításának lehetőségét. Ez a 
különösen hosszú, akár 6-7 éves termékciklusokkal működő ágazatokban segítheti elő 
a kereslethez igazodó termelést, ahol a törvényben rögzített, legfeljebb 12 hónapos 
munkaidőkeret korlátai eddig szűknek bizonyultak. 

A módosított jogszabály hároméves időszakra teszi lehetővé a felhasznált és fel 
nem használt munkaórák beosztására vonatkozó hosszabb időkeret megállapítását. 
Ugyanakkor továbbra is figyelemmel kell lenni arra, hogy 12 hónap átlagában a heti 
munkaidő a rendkívüli munkavégzést is beleszámítva nem haladhatja meg továbbra 
sem a 48 órát. A munkaidő-szervezés egy olyan terület, ahol a munkavállalók különös 
védelmet élveznek, éppen ezért a javaslat a hosszabb munkaidőkeret kialakítását 
kizárólag a munkavállalók és a munkaadók képviseleteinek megállapodására bízza, 
azaz azt kollektív szerződéshez köti. Azt gondolom, hogy a jogszabály, mindamellett 
hogy rugalmasságot biztosít a munkaidő-szervezés területén, ami a munkaadók 
szempontjából előnyös lehet, továbbra is védi megfelelő módon a munkavállalókat, 
hiszen kollektív szerződésben rögzítteti a külön megállapodásokat. 

Kérdezem, hogy ki az, aki ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását támogatja. 
Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, 10 igen szavazat. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem szavazat. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) Tíz igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a bizottság a 
törvényjavaslat benyújtásáról döntött. Ezzel a harmadik napirendi pontunkat is 
lezárjuk. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a 
döntéshozók és családtagjaik vagyonszerzését korlátozó 
módosításáról szóló T/14320. számú törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a negyedik napirendi pontra, melynek keretében a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek a döntéshozók és családtagjaik vagyonszerzését 
korlátozó módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. A javaslat benyújtója Schmuck Erzsébet képviselő asszony. Meg is adom 
önnek a szót. 

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Azt látjuk, hogy évről évre kisebb az önkormányzati lakásállomány, jelenleg 
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2,8 százalék, ezen belül nagyon kevés a szociális bérlakás, a teljes lakásállomány 1,4 
százaléka, országosan körülbelül 63 ezer lakás. Nagyon sok a rászoruló, de miközben 
a rászorulók szeretnének önkormányzati lakáshoz jutni, az önkormányzatok felteszik 
a kezüket, hogy nincs, viszont rögtön vannak kiadható lakások, amikor fideszes 
önkormányzati képviselőknek, azok rokonainak vagy üzlettársainak kell a lakás. Azt 
láttuk az utóbbi időben, hogy több budapesti kerületben, az I. és a IX. kerületben, 
Ferencvárosban is nagy botrányt kavart a bérlakásmutyi, amikor kiderült, hogy nem 
rászorulóknak adták ki a bérlakásokat áron alul, hanem helyi fideszeseknek. 
Harmadáron jutott önkormányzati bérlakáshoz sok helyi fideszes képviselő vagy 
rokonaik. Most neveket nem kívánok említeni. Szerintünk felháborító, hogy úgy 
osztogatják a fideszesek egymás között áron alul az önkormányzati bérlakásokat, 
mintha a saját tulajdonuk lenne. Azt is látjuk, hogy a valóban rászorulókat 
kilakoltatják a bérlakásokból. Ráadásul azt is látjuk, hogy ez nemcsak fővárosi 
probléma, hanem szerte az országban történnek hasonló esetek, amikor 
kedvezményes áron adnak önkormányzati bérlakásokat helyi fideszes képviselőknek 
és veszik meg a piaci ár töredékéért a szolgálati lakásukat, vagy adják el a saját 
cégüknek a frissen belterületbe vont önkormányzati ingatlanokat. (Bánki Erik 
elhagyja a termet.) 

Az LMP már eddig számos törvényjavaslatot nyújtott be, amelyek átfogóan 
járultak volna hozzá a közpénzek és a közvagyon magánvagyonná alakításának 
megakadályozásához. Sajnos eddig nem sok sikerrel. Most viszont egy olyan 
törvényjavaslatot nyújtunk be, amely gátat vetne a bérlakásokkal való 
visszaéléseknek. Kimondanánk törvényben azt, hogy aki a vagyonpolitikai döntéseket 
meghozza, vagy azokban részt vesz, az sem maga, sem családtagja, sem cége számára 
ne szerezhesse meg a vagyont ingyen vagy versenyeztetés nélkül és ne szerezhessen 
vagyonkezelői vagy -haszosítási jogot sem maga, sem a családtagja, sem a cége 
számára. Egyébként pedig minden szerződés, amelyet ezen keretek között kötnek a 
döntésben résztevőkkel, rokonaikkal, cégeikkel, az legyen nyilvános. Kérjük, hogy 
támogassák a törvényjavaslatunkat.  

 
(Az ülés vezetését dr. Czomba Sándor, a bizottság alelnöke veszi át.) 

Határozathozatal 

DR. CZOMBA SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke (továbbiakban: 
ELNÖK): Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel a 
törvényjavaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
szavazzunk!  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a tárgysorozatba vételt támogatja. 
(Szavazás.) Két igen szavazatot látok. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Volner képviselő úr, tartózkodás vagy 
nem szavazat? (Volner János: Tartózkodom akkor!) Akkor egy tartózkodással a 
bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatta. 

Átláthatatlan tulajdonosi hátterű tanúsító szervezetek közpénzből 
való finanszírozásának megszüntetéséhez szükséges egyes törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló T/14312. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, az átláthatatlan tulajdonosi hátterű 
tanúsító szervezetek közpénzből való finanszírozásának megszüntetéséhez szükséges 
egyes törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslatra 
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T/14312. számon. Tóth Bertalan képviselő úr önálló indítványa. (Dr. Szakács László: 
Csatlakoztam!) Őt nem látom, de gondolom, hogy Szakács képviselő úr kíván majd 
ebben az ügyben véleményt nyilvánítani. Meg is adom önnek a szót. 

Dr. Szakács László szóbeli kiegészítése 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP) előterjesztő: Köszönöm a szót, alelnök úr. 
Csatlakoztam közben ma reggel az indítványhoz, csatolom majd természetesen a 
jegyzőkönyvhöz, bár értesültem, hogy faxon ideért, legalábbis az igazolószelvény itt 
van. 

Korábban módosításra került a polgári törvénykönyv, amely előírta azt, hogy a 
közműszolgáltatók, illetve a szolgáltató társaságok csak érvényes biztonsági 
követelmények meglétét is tanúsító szervezet által történő akkreditálás után 
bocsáthatnak ki számlákat. Igazából a gyanút az keltette fel bennünk a tekintetben, 
hogy itt valamilyen pénzszivattyúzásról lehet szó, hogy ez az Országgyűlésen 
mindenfajta indoklás, hatásvizsgálat, egyáltalán vita nélkül úgy ment át, mint a kés a 
meleg vajon. Ezért utánanéztünk, hogy melyek lehetnek azok a cégek, amelyek 
sikeresen tudnak elindulni a törvény által meghatározott feltételek, paraméterek 
között. Nem kellett sokat kutatnunk, mert igazából csak egy cég az, amely ennek 
megfelel. Ez a Hunguard Kft., amelynek a Fideszhez közeli jellegéről elég sokat 
elmond, hogy Rogán Antal miniszter feltalálótársa jelenik meg a tulajdonosok között. 
Az is persze sokat elmond - és lehet, hogy most újdonságot mondok a tisztelt fideszes 
képviselőtársaimnak -, hogy itt egy offshore-hátterű cégről van szó. Valójában 
Christos Kinanis, aki korábban a panamai offshore-botrány irataiban is szerepelt, 
annak a ciprusi tulajdonú cégnek a tulajdonosa, amely ugyancsak megjelenik ennek a 
Hunguard Kft.-nek a tulajdonosai között. 

Készítettünk egy nem reprezentatív véleményfelmérést. Elküldtük azoknak a 
társaságoknak, küldtünk egy levelet közérdekű adatigénylés és tájékoztatáskérés 
formájában, melyeknek muszáj volt ezzel a céggel szerződést kötni a tanúsítás 
tekintetében. Igazából még a fideszes irányítású önkormányzatok cégei is 
legudvariasabban úgy tudtak fogalmazni, hogy semmi értelme, de legalább nagyon 
sokba kerül ez a fajta tanúsítvány és köszönik szépen, eddig is nagyon jól elvoltak a 
számlázási rendszerükkel. Tájékoztatásul elmondom, hogy a számlázási rendszer 
kialakítása, a számlák megküldésének rendje, az azokkal való elszámolás rendje 
nyilvánvalóan nem egy saját tehetségtől függő - hogy mondjam -, fakultatívan jobban 
vagy rosszabbul végezhető valami. Természetesen ennek eddig is megvoltak a 
szabályai, eddig is természetesen figyelték azok a felügyeleti szervek, amelyek ezeknek 
a cégeknek a működését figyelték, legfőképpen egyébként a NAV figyelte ezt a 
tevékenységet, hogy ki, mikor, hogyan és milyen formában bocsáthat ki számlát. 

Azt láthatjuk, hogy ez a cég nem keveset keresett ebből a pénzből, de sokat 
keresett. Több milliárd forintnyi pénzt zsebelt be ebből ez a cég, és nagyjában-
egészében olyan 600 millió forint profitja származhatott belőle, szerény, bár nem 
sértő 54 százalékos haszonkulccsal dolgozhat ez a társaság. Úgy gondoljuk, hogy 
ezzel, mindenfajta ígéretével ellentétben, a Fidesz-kormányzat nem csökkenti a 
közműszolgáltatásokra rakodó terheket, hanem növeli, a víz-, gáz-, villanyszámlákat 
növeli azzal, hogy Németh Szilárd benyújtott javaslatára ezeket az akkreditált cégeket 
alkalmaznia kell minden egyes közszolgáltatónak. (Bánki Erik visszajön a terembe.) 
Úgyhogy ha még mindig nagyon elkötelezettek amellett, hogy offshore-hátterű 
cégekkel ne kelljen egyetlenegy önkormányzati tulajdonban lévő cégnek szerződést 
kötni, illetve amellett is elkötelezettek, hogy minél olcsóbban kaphassák meg a 
magyar fogyasztók a közműszolgáltatásokat, az áram-, gáz-, víz-, telefon-, 
internetszolgáltatást, akkor úgy gondoljuk, hogy ezt a passzust ki kell venni belőle, ezt 
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a céget pedig ki kell kapcsolni a rendszerből. Offshore-hátterű, olyan szolgáltatást 
végez, amire nincs semmifajta szüksége sem a szolgáltatónak, sem a szolgáltatást 
igénybevevőnek, de legalább drágább lett tőle az elfogyasztott energia vagy bármilyen 
szolgáltatás, amit igénybe veszünk.  

Ezért javaslom és kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa ezt a javaslatot, 
hiszen ez a magyar fogyasztók érdeke. Köszönöm szépen. 

 
(Az ülés vezetését Bánki Erik, a bizottság elnöke veszi át.) 

Határozathozatal 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke (a továbbiakban: ELNÖK): 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy az indítvánnyal 
kapcsolatban van-e további kérdés, esetleg észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki dr. Tóth Bertalan, illetve Szakács László 
képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba vételét támogatja. Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. - Tóth Csaba közbeszólása.) Alelnök úr mondja, 
hogy mindenki. Az ellenzéki oldalon valóban. Tehát 3 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat. A bizottság nem vette tárgysorozatba 
Szakács László és Tóth Bertalan képviselő urak önálló indítványát. Ezzel az ötödik 
napirendi pontot lezárjuk. 

A belső égésű motoros gépjárművek kivezetését, illetve az önvezető 
autókat érintő jogalkotásnak mielőbbi megkezdéséről szóló 
H/14123. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a hatodik napirendi pontra, a belső égésű motoros gépjárművek 
kivezetését, illetve az önvezető autókat érintő jogalkotásnak mielőbbi megkezdéséről 
szóló határozatra. A tárgysorozatba vételéről kell döntenünk. A javaslat benyújtója 
Sallai R. Benedek képviselő úr, aki megjelent a bizottsági ülésen. Meg is adom a szót 
önnek, képviselő úr. 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid felvezetésben hadd említsem meg azt a 
közvélemény számára is ismert tényt, hogy a magyar autóállomány jelentősen 
elöregedett az elmúlt időszakban. A Fidesz-KDNP kormányzása sokakat döntött 
nyomorba és ennek megfelelően a gépjárműparkunk az elmúlt néhány évben több 
mint 3 évet öregedett, jelen pillanatban 13,9 éves a gépjárműveink átlagéletkora és 
ezek nagyon-nagyon rossz korszerűségi mutatókkal rendelkeznek. Külön probléma, 
hogy ezeknek a jelentős része külföldről behozott öreg dízel és az elmúlt 4-5 évben 
jelentős mértékben megnövekedett ezeknek a jelenléte a magyar forgalomban. 

Ha a benyújtás időpontjára tekintenek, nyilván összefügg azzal a háttérrel, 
amikor a legrosszabb volt Magyarország levegője és a levegő tisztasága konkrétan 
közegészségügyi problémákat vetett fel január folyamán. Akkor kutatva ennek okait, 
rábukkantunk arra, és ez a magyar sajtóban már sok helyen megjelent, hogy hogyan 
romlott le az ország ezzel kapcsolatos háttere. De ha önök visszatekintenek a 
dízelbotrányra, azt is látniuk kell, hogy a dízeltechnológia mint olyan egyszerűen nem 
jelent jövőt az autógyártás szempontjából. Az Euro 5-ös, 6-os és az ennél korszerűbb 
motorok, az azzal kapcsolatos katalizátortechnológia a PM10-es szennyezettséget, 
tehát a részecskeméretet felváltotta egy lényegesen apróbb, két és feles 
részecskeméretre, amelyek közvetlenül lényegesen mérgezőbbek. Ennek az az oka, 
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hogy ezek hidrofilhatásúak és a szervezetben gyakorlatilag a tüdő membránján is 
nagyon könnyen átjutnak, a véráramban megjelennek és ezek közvetlenül vannak 
negatív hatással a légutakra, ami nyilvánvalóan hozzájárul Magyarország lakosai 
egészségi állapotának romlásához.  

Tehát van egy akut probléma, ez az elöregedő és romló technológiájú 
gépjárműállomány. Van egy másik probléma is, ami ezzel összefügg, mégpedig hogy 
Magyarország az elmúlt időszakban nem tud lemondani a Fidesz-KDNP-s 
kormányzat alatt kialakult centralizációs törekvések miatt arról, hogy a mobilitásról 
lemondjon. Nagyon boldog lennék, ha lényegesen kisebb lenne a mobilitási igénye 
Magyarországnak, de sajnos az összes központosítás, az egészségügyi ellátás, a 
közszolgáltatások egyre jobban igénylik azt, hogy Magyarország vidéki lakossága 
egyre többet utazzon. Márpedig az ez irányú törekvésekben egyszerűen tudomásul 
kell venni, hogy Magyarország az Európai Unióban az utolsó előtti helyet foglalja el az 
ezer főre jutó személygépkocsik számában, egyedül Románia az, ahol rosszabbak az 
eredmények, minden más ország lényegesen jobban teljesít. Csak példaként 
mondom, hogy Luxemburgban az ezer főre jutó gépjárművek száma több mint 
duplája a magyarországinak. Mindezen okok miatt nyilvánvalóan szembesülnünk kell 
azzal a ténnyel, hogy a rosszul létrehozott centralizált munkahelyteremtés, a 
multinacionális vállalatok centralizált letelepítése igénylik a mobilitást és ennek 
megfelelően kellene valamit kezdeni. Harmadrészt a Fidesz-KDNP-nek van ez a 
speciális, csak gazdagokat támogató politikája és stratégiája. Ennek egyik ismert 
példája a budai milliomosok támogatása elektronikus gépkocsik megvásárlásához, 
hiszen gyakorlatilag úgy működik a támogatási rendszer, hogy azok, akiknek van 
készpénzben 6-8 millió forintja, kapnak támogatást, azoknak viszont, akik pedig 
rászorulnának és egyébként 10-12 éves öreg Passatokkal mozognak vidéken, nincs 
ilyen lehetőségük. 

E problémák együttes kezelésére nyújtottam be az országgyűlési határozati 
javaslatot, amelynek gyakorlatilag minden állítását kész vagyok szakmailag 
megvédeni, ebben szívesen állok rendelkezésükre. Egyetlenegy dologban fogadok el 
érdemben kritikát és vitát, ez pedig az ütemezés megvalósíthatósága, hogy mennyi 
időn belül tudjuk ezt megvalósítani. Azt gondolom, hogy a magyarországi 
dízelgépjárművek forgalomba helyezésének tilalmával kapcsolatos törekvéseket a 
lehető leggyorsabban meg kellene tenni. Egy rendkívül hibás gazdasági 
berendezkedése az országnak, hogy jelen pillanatban még mindig jobban megéri 
dízelgépjárműveket venni. Ez a hibás kormányzati intézkedésnek és adópolitikának 
az eredménye. A dízelgépjárművek, többnyire kistehergépjárművek áfája 
visszaigényelhető, a dízelüzemeltetés során az áfa leírható, jelen pillanatban 
strukturális alapok támogatják az ilyen jellegű dízelüzemű gépjárművek beszerzését, 
míg ugyanezek a támogatások kevésbé érhetőek el a korszerű elektronikus 
technikával kapcsolatban. Ma már rendelkezésre áll minden korszerű technológia a 
világon és Magyarországon is nagyon nagy kínálatban lehetne elérni azokat az 
elektromos vagy ehhez hasonló hibridtechnológiás gépjárműveket, amelyek fel 
tudnák váltani ezt a korszerűtlen, egészségkárosító hatást.  

Az országgyűlési határozati javaslatomban arra teszek javaslatot, hogy először 
az állam járjon élen. Ne budai milliomosoknak adjuk az első támogatásokat, hanem 
először cseréljük le a közhasználatban lévő járműveket. Először tegyük meg a 
közösségi közlekedéssel, hogy minden gépjárművet kicserélünk, majd a közhasználati 
járműveket is. A zöld közbeszerzés megvalósításával először a rendőrkocsik, a 
minisztériumok gépjárművei, a közszolgálati gépjárművek legyenek lecserélve és 
ezzel párhuzamosan olyan családokat segítő rendszer jöjjön létre, amely nem azoknak 
ad támogatást, akiknek egyébként 6 milliójuk rendelkezésre áll készpénzben a 
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cserére, hanem azoknak, akiknek korszerűtlen gépjárműveik vannak. Ott vegyük 
figyelembe a szociális szempontokat és próbáljuk meg a vidéki térségekben lehetőség 
szerint csökkenteni a legszennyezőbb gépjárművek számát. 

Nem arról van szó, hogy tiltsuk be teljesen a dízeltechnológiát, annak a 
kivitelezhetősége egy évtizeden belül nagyon nehézkes lenne, de az új üzembe 
helyezés és az új technológiai fejlesztések elérésére minden lehetőség és tér nyitott. 
Minden technológia biztosított. Ma már tíz perc alatt annyi energiával lehet feltölteni 
ezeket a technológiákat, amely utána akár 4-500 kilométerekre elegendő, tehát 
minden lehetőség meglenne arra, hogy a kormányzat jó irányba induljon el. Ennek 
megfelelően arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák a tárgysorozatba 
vételt. Megértem, ha akár kormánypárti képviselőtársaimnak, akár ellenzéki 
képviselőtársaimnak bármiben pontosítási vagy javítási szándéka lenne, a 
tárgysorozatba vételt követően ez a lehetőség megnyílik és módosító indítványokkal 
jobbá lehet tenni ezt, de azt gondolom, hogy a XXI. században szükséges megtenni ezt 
a lépést. A Fidesz-KDNP tartósan hozzá akarja kötni a XX. század technológiáihoz az 
országot, így van ez az energiaellátással, így a gépjárműparkkal is. Azt szeretnénk, ha 
ilyen törekvésekkel nem kellene megvárni az LMP kormányzását, hanem hamarabb 
megtörténhetnének a szükséges lépések. Erre kérem tisztelettel a bizottságot és 
kérem a tárgysorozatba vétel támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy kinek van 
véleménye. (Volner János jelentkezik.) Volner János képviselő úr, öné a szó. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tekintettel arra, hogy a 

bizottságunkhoz van delegálva a közlekedéspolitika kérdése is és elvileg van egy 
közlekedési albizottságunk, amely egyébként inaktív, kicsit talán nem árt erre a 
kérdésre kitérni. 

A Jobbik álláspontja ebben a kérdésben tartózkodás lesz és meg is indoklom a 
képviselőtársam részére, hogy miért jutottunk erre az álláspontra. Látni kell azt, hogy 
amit Sallai R. Benedek elmondott a dízelautókkal kapcsolatban, honnan is indult és 
hogyan jutott el odáig a technika, hogy minél fejlettebb lett, jóformán annál 
veszélyesebbnek tekinthetjük. Most ez természetesen kis túlzás. Régen még 
örvénykamrás dízelmotorok voltak, akkor kezdődött ez az egész probléma, amiről a 
képviselőtársam beszél, amikor a közvetlen befecskendezéses, nagy nyomású 
szivattyúkkal dolgozó common rail dízelmotorok megjelentek a piacon. Itt 2000 
baros befecskendezési nyomásra kell gondolni, tehát precíziós alkatrészekre nagyon 
komoly nyomással nyomják be a hengerekbe ezt az üzemanyagot azért, hogy jól 
porlasszák és tökéletes legyen az égés, még takarékosabb módon égjen el a 
befecskendezett dízelüzemanyag. Azonban ezzel párhuzamosan azt tapasztalták, hogy 
a tökéletesített égés folyamán olyan mértékű szennyeződések jöttek létre, amit a 
szervezet nyálkahártyája vagy egyszerűen az orrszűrünk már nem volt képes 
megszűrni, és amiről képviselőtársam beszélt, ezeknek a PM-részecskéknek az 
elaprózódása vezetett odáig, hogy gyakorlatilag átkerült a véráramba és ilyen módon 
más szennyeződések is hozzátapadhattak ehhez a bizonyos finompor-
szennyeződéshez, vagy más néven szállóporhoz, ahogy még szokták emlegetni 
közkeletű néven ezt a sajtóban. 

Tehát egyetértek azzal, hogy a dízeltechnika abban a formában, ahogy most 
megvalósult, és ami felé egyébként egy egészen torz közlekedéspolitikával az Európai 
Unió fejlesztette, valóban veszélyessé tette ezt a technikát és egészségtelenné tette a 
dízelautók nagyvárosi tömeges üzemeltetését. Az volt megfigyelhető, hogy azoknak, 
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akik erős és nagy közlekedési forgalom mellett laknak, adott esetben 8-10 évvel is 
rövidebb lehetett az átlagéletkora, mint a kertvárosokban élőknek. Ezt több kutatás, 
vizsgálat már bebizonyította. Ez nyilván együtt jár a különböző életmódbeli 
sajátosságokkal, de kétségtelen tény, hogy a levegő szennyezésének ehhez a kérdéshez 
komoly köze volt. 

Ami a dolog pikantériáját adja, hogy ez is egy olyan napirendi pont, mint az 
előző volt. A Hunguard-ügyben egyébként fél évvel már előtte megírták az újságok, 
hogy a Hunguard lesz a befutó tekintettel arra, hogy úgy specifikálták a pályázatot, 
hogy Rogán Antalék üzlettársai nyerjenek. Most, épp az előbb képviselőtársaim 
biztosították is ehhez a gyakorlatilag törvényesített lopáshoz a szavazatukat. Ez pedig 
egy olyan napirendi pont, ahol megint csak kormányközeli vállalkozókat látunk 
sündörögni a közpénzek körül. Miről is van szó? Van egy Mészáros Csaba nevű 
ember, van egy Evopro nevű cég. Mészáros Csaba rendkívül jó kapcsolatot ápol egy 
másik fideszes miniszterrel, Varga Mihállyal. Ez a Mészáros Csaba az, aki most az 
Evopro részéről a Modulo buszokat elkezdte beszállítani. Ennek sokkal pozitívabb az 
imázsa, mint amilyenek az üzemeltetési tapasztalatok. Arra biztatom az ellenzéki 
képviselőket - természetesen nem a kormánypárti képviselőket kérem erre, mert 
teljesen feleslegesen tenném -, hogy ha valós üzemeltetési tapasztalatokkal akarnak 
gyarapodni, akkor kérjék ki a BKV-tól a Modulo buszok rendelkezésre állását. Azt 
fogják látni, hogy jó, ha tíz buszból kettő működik és mozgásképes. Még egyszer 
hangsúlyozom: új buszokról van szó. Tehát gyalázatosan gyenge lábakon áll a 
technika. Arra tehát, hogy ezzel a technológiával most a nagyvárosban ki tudjuk 
váltani a dízelüzemű buszokat, én nem tennék kísérletet, mert ebből egy óriási bukta 
lenne. Jelenleg is bukta, azt kell mondanom, Budapest részére. Több helyen már erős 
kormányzati nyomásra, hiszen a kormány vállalkozó barátjáról van szó, megvetették 
ezeket a buszokat, azonban az üzemeltetési tapasztalatok finoman szóval sem 
hízelgőek. 

Tehát alternatívaként szerintem a dízelüzemű buszokkal szemben 
megjelenhetnének a különböző gázüzemű buszok, sűrített földgázzal vagy pedig LPG-
vel kellene megoldani a buszok közlekedését. Ezeknek jóval kedvezőbb a szennyezése 
Budapesten, más nagyvárosokban is. Az Egyesült Államokban általános elterjedt 
egyébként hasonló gázüzemű buszok nagyvárosi alkalmazása. Ebbe az irányba 
érdemes lehet elmozdulni, ez valóban olyan technológia, amely üzemképes tud lenni 
nagyobb üzemméretekben is. Megjegyzem egyébként, hogy a NABI hasonlókat 
gyártott, amíg még Magyarországon normálisan végezhette a tevékenységét.  

Az elektromos közlekedéssel összefüggésben el tudom mondani 
képviselőtársamnak, hogy a rövidebb hatótávú járműveknél már ott tart az 
akkumulátortechnika, hogy ezt üzemképesnek és jónak látom, és el is indította a 
kormányzat a Jedlik Ányos programot, aminek a keretében ezeket kedvezményezik. 
Ezt jó lépésnek tartom. Egészében véve azonban azt látom, hogy egy ilyen jellegű 
tömeges alkalmazásra egyszerűen nem tart ott az akkumulátortechnika, különösen 
mondjuk egy rendőrautó esetében, amely fut 150-200 kilométert 24 óra alatt, 
maximum különböző akkumulátorcserékkel lehet azt a hatást elérni, amire 
számíthatunk. Tehát itt óvatosságra intenék azzal együtt is, hogy amit a 
képviselőtársam környezetvédelmi aggályként megfogalmazott, azt jogosnak tartom. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e további hozzászólási igény? 

(Manninger Jenő jelentkezik.) Manninger alelnök úr, öné a szó. 
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MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen Sallai 
Benedek képviselőtársam elmondta, hogy kritikát csak az ütemezésre fogad el, 
miközben minket vádol azzal, hogy ilyen stílusban beszélünk. 

A lényeg az, hogy azok között, amiket elmondott, számos ellentmondás van, de 
erre most nem annyira térnék ki. Azt hiszem, próbált mindent összerakni, de már 
önmagában az érvelésében vannak ellentmondások. Egy dolog biztos: a 
kormányzatnak van egy olyan terve, a Jedlik Ányos Terv, amelyben az elektromos 
gépkocsik hazai elterjedésének támogatását és fejlesztését tűzte ki. Tehát éppenséggel 
megvan erre a terv. Ennek ütemezéséről biztosan lehet ugyanúgy vitatkozni, mint 
ahogy Sallai Benedek elmondta. De elkezdődött ez a terv.  

A buszokkal kapcsolatban azt tudom mondani képviselőtársamnak, hogy 
persze lehet, hogy bizonyos magyar típusokkal kapcsolatban vannak kedvezőtlen 
tapasztalatok, de nem tartom feltétlenül hibának, hogy ezzel együtt a magyar gyártású 
buszokat is próbálja az állam valamilyen módon támogatni. Én is tapasztaltam ilyet, 
például Hévízen egy vállalkozó, nem emlékszem a nevére, nem volt a barátunk, csak 
egy vállalkozó, ilyet állított össze és jónak tartom, ha ezeket kipróbálják. Ha nem válik 
be, az sajnálatos. Nyilván vannak más országokban bejáratott nagy cégek, tőlük olyan 
buszok fognak megjelenni, amelyek már egyértelműen be fognak válni és mégiscsak 
ez a jövő elsősorban a városokban, hogy az elektronikus gépkocsik elterjedését 
támogatjuk. 

Nem egészen értem, amit Sallai Benedek képviselőtársam mondott a gazdagok 
támogatásáról. Értem, hogy ez egy kampányszöveg, csak a tartalmát nem értem. 
Másfélmillió forintot lehet nyerni, ha jól tudom, egy elektromos gépkocsira 
támogatásként, miközben az elektromos gépkocsi körülbelül duplájába kerül, mint a 
sima gépkocsi, mert körülbelül a fele akkumulátor. (Z. Kárpát Dániel megérkezik.) 
Tehát aki ilyet vesz, úgy gondolom, még tegyen bele pénzt. Tehát mindenképpen 
pozitív dolog. 

Az kétségtelen, hogy ehhez sok pénz kell pillanatnyilag, de azt gondolom, 
mégis példamutató, ha valaki vesz ilyen gépkocsit, mert magának is meg kell 
finanszíroznia. Gazdaságilag ma nem térül meg, egyértelműen lehet ezt mondani. 
Természetesen azt gondolom, hogy mind a támogatásokat, mind a zöld rendszám 
használatát majd fokozatosan felül kell vizsgálni, ez kétségtelen. Azt is tudja biztosan 
képviselőtársam, mert ott ült ezeken a vitákon, hogy egyetértek azzal, hogy a 
dízelüzemű gépjárműveket fokozatosan korlátozni kell és ennek kell egy ütemezést 
adni, de egyébként pont a PM10-nél is elhangzott, hogy a mérések szerint érdekes 
módon nem a közlekedés elsősorban, hanem a szilárd tüzelés okozza a legtöbb 
problémát. Tehát a kertvárosi példa megint nem jó, mert pont a kertvárosokban 
nagyon sok helyen egyébként ebből gond. Ez persze nem jelenti azt, hogy a dízelautók 
számát lehetőleg ne kellene csökkenteni, mert kell, ki kell vezetni előbb-utóbb a 
forgalomból, és át kell állni az elektromos gépkocsik elterjedésére. Úgy gondolom, 
hogy van erre egy program és ez fokozatosan meg fog valósulni, a kormányzatnak ez 
célja. Annak az ütemezésén nyilván lehet vitatkozni.  

Az önvezető autókat érintő jogalkotásról még csak egy mondatot, mert ez érint 
olyan értelemben, hogy Zalaegerszegen elkezdődött egy program az önvezető 
autókkal kapcsolatban. Egy nagyon komoly fejlesztés, azt gondolom, Európában is az 
elsők között van. De azért azoknak az elterjedése még el fog tartani egy pár évig. Azzal 
együtt nagyon fontos, hogy mi ebben vezetők legyünk és a tesztpálya kialakuljon. 
Úgyhogy a jogalkotásról azt gondolom, van még idő ahhoz, hogy ezt más 
körülmények között megvalósítsuk. Ezért nem támogatom a tárgysorozatba vételt. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Visszaadom a szót Volner János képviselő 
úrnak. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm. Csak egy rövid kiegészítéssel szeretnék 

élni. Természetesen mi is támogatjuk a magyar buszgyártást. Itt is egyébként azt 
látjuk, hogy az a stratégiai szerződés, amelyet a kormány kötött a Rába és a Volvo 
bevonásával, gyakorlatilag nem lett megtöltve tartalommal. A Rába vezérigazgatója 
maga ismerte be, hogy nem tudnak buszt gyártani továbbra sem. Tehát kormányzati 
kudarc volt, azt kell mondanom, a magyar buszgyártási program eddigi szakasza, 
hiszen ténylegesen nem indították be a stratégiai szerződés keretében rögzített 
buszgyártást Magyarországon. Egyszer adtak át hasonló buszokat, átmatricázva 
gyakorlatilag egy Lengyelországban készült Volvo buszt. Ez gyakorlatilag az emberek 
átverése volt, nem egyéb. 

Fontos azt is látni, hogy amiről képviselőtársam beszél, én is azt mondom, az jó 
ötlet, próbáljuk ki, de nem úgy, ahogy a kormány tette. Egy teljesen új technikát, 
aminek az üzembiztonságáról nem vagyunk meggyőződve, rögtön adófizetői 
pénzekből tömegével megvenni, nem tűnik jó ötletnek. Ezeket a buszokat tucatjával 
vásárolták, ez tehát zsíros kormányzati biznisznek tűnik, akár innen nézem, akár 
onnan, ez teljesen egyértelmű. Azt javaslom képviselőtársaimnak, azt nézzék meg, 
hogy például Budapest fővárosban, megjegyzem egyébként fideszes kormányzati 
többséggel, milyen buszüzemeltetési stratégiát fogadtak el. Azt fogadták el, hogy a 
buszok kétharmadát kiszervezik, nem megvásárolják, hanem külső szolgáltatók által 
elkezdik üzemeltetni. Ha valaha a kiszervezés indokolt egy gazdasági döntéshozó 
részéről, az pont egy új technológiánál, amihez garantáltan nem ért senki a BKV-nál. 
Tehát egy ilyen esetben indokolt lett volna az, hogy van egy rövidebb üzemeltetési 
időszak, kipróbálják a buszokat, és ha bevált, ha a buszok rendelkezésre állása olyan, 
ha az üzemeltetési költségek alacsonyak, akkor meg lehet vásárolni. De ebben az 
esetben nem ez történt, még egyszer mondom, nyilvánvalóan azért, mert a az egyik 
miniszter közvetlen barátjáról van szó, megsegítették néhány százmillió forinttal ezt a 
derék jó embert. Fontos látni, hogy ebben az esetben is lett volna más útja-módja a 
megoldásnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Amennyiben további hozzászólási igény 

nincs, visszaadom a szót az előterjesztőnek. 

Sallai R. Benedek reflexiói 

SALLAI R. BENEDEK (LMP) előterjesztő: Szívesen kezdeném úgy, hogy 
köszönöm szépen a támogató szavakat, de ilyen kevesebb volt, ezért nagyon röviden 
reagálnék az elhangzottakra, hátha meg tudom győzni a képviselőtársaimat, hogy 
érdemes meggondolni az ezzel kapcsolatos álláspontokat. 

Elsőként is valamennyiüktől bocsánatot szeretnék kérni. Minden bizonnyal 
bután fogalmaztam, azt, hogy kritikát csak az ütemezéssel kapcsolatban fogadok el, 
úgy értettem, hogy csak abban lehet megalapozott, ugyanis gyakorlatilag tudományos 
publikációk sokasága támasztja alá a hátterét annak, hogy hogyan lehet akár az 
akkumulátoros technológiákat fejleszteni, illetve hogyan lehet megteremteni a 
kivezetést.  

Manninger képviselőtársam elmondta, hogy egyetért a dízelgépjárművek 
korlátozásával, de azt kell látnia, hogy a jelenlegi adópolitika, amit önök 
kormánypárti többséggel elfogadtak 2017-re is, továbbra is ezt a rendszert támogatja. 
Ha ön egyetért ezzel, minden további nélkül lehetséges lenne az, hogy bármilyen 
támogatási rendszerben, a strukturális alapok pályázataiban ne a dízeleket 
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preferáljuk, hanem más üzemeket. Lehetséges lenne az, hogy az áfa-visszaigénylés 
lehetőségét a kistehergépjárművek esetében ne ennek a technológiának adjuk meg. 
Lehetőség lenne arra, hogy a dízelek áfaleírási lehetőségét korlátozzuk vagy kinyissuk 
más technológiákra. Tehát a probléma azzal van, hogy még mindig rossz irányba 
megyünk. Tehát ha egyetért ezzel, akkor éppen ezért kell a tárgysorozatba vételt 
támogatni, mert ha néhány dolgot ki is emel belőle és azt mondja, hogy ezt nem tudja 
támogatni, néhány dolgot, ha módosít is, de ha ebben az irányban és célban 
egyetértünk, akkor ez a határozati javaslat megteremti annak lehetőségét, hogy a 
kormány ezt a politikáját felülvizsgálja. Ne adjunk EU-s támogatásokat egy rossz 
technológia beszerzésére, ne adjunk adókedvezményeket és bújtatott támogatásokat 
egy rossz technológia terjedésére. Márpedig jelen pillanatban ez zajlik. Tehát kérem, 
hogy ezt gondolja felül. 

Említette volt, hogy nem nagyon érti, a gazdagok támogatását mire mondtam. 
A Nissan Leaf 9 millió 80 ezer forint, másfél millió forint támogatást lehet rá igénybe 
venni, Nissan ad hozzá támogatást, így 6,9 millió. Kia Soul 7,9, Peugeot Ion 8,9 millió 
másfél milliós állami támogatással, illetve külön kedvezménnyel. A Hyundainak 
ugyanez a technológiája 9,9. Ezt a technológiát jelen pillanatban nem tudják az 
átlagemberek megvenni. Képviselőtársam tökéletesen tisztában van vele, hogy az 
ország 4 régiója az egy főre eső GDP vonatkozásában az Európai Unió legrosszabb 
régiói között van. Vannak olyan megyék, ahol 101 ezer forint az átlagjövedelem és a 
legjobbaknál is 160-170 ezer forint. Ezek a technológiák jelen pillanatban másfél 
milliós támogatással csak azok számára érhetők el, akik az összes többi forrást mellé 
tudják tenni, ezt a 7-8 millió forintot. Tehát a gazdagok támogatásával kapcsolatos 
kritikámat, bocsásson meg, jogosnak érzem, mert jelen pillanatban ez a gyakorlat. A 
furcsaság az még, kedves képviselőtársam, hogy azok, akik meg tudják venni ezt a 
technikát, nem a 10-15 éves dízeltechnikát cserélik le általában, hanem a 
legkorszerűbb technikákat cserélik még korszerűbbre. Tehát sajnos nem az érdemi és 
minőségi csere valósul meg.  

Ha ez a támogatási rendszer bölcsebben, a társadalmi, szociális szempontokat 
figyelembe véve másként valósulna meg, jobban elérhetné a célját. De lehet, még 
hatékonyabb lenne, ha tényleg tenne érdemi lépéseket a kormányzat, hogy saját maga 
mutasson példát és, mondjuk, a Skodák beszerzésének rendszere helyett előbbre 
helyezne egy olyan zöld közbeszerzési rendszert, ahol az ilyen jellegű szempontokat 
figyelembe lehet venni. Tehát ez ügyben azt gondolom, szintén kellene változtatni. 

A másik, amit szerettem volna mondani képviselőtársamnak, hogy bocsásson 
meg, ne vegye tiszteletlenségnek, hogy a korára célzok, de meggyőződésem, hogy ön 
tökéletesen emlékszik arra az időszakra, amikor nem voltak mobiltelefonok. 
Emlékszik arra az időszakra, amikor mikrohullámú sütő nem működött, mikor az 
ilyen notebookokat csak nagy táskákban láttuk vagy még úgy sem, amikor még nem 
bírtak ki egy napot. Az ez irányú technológia fejlődése és az ebben rejlő innovációs 
lehetőség a leggyorsabban fejlődő technikák egyike. Mind az akkumulátorok 
kapacitásai, mind ennek a hátterében elképesztő mennyiségű lehetősége van a 
világnak és mindezeknek pont azért nem jut megfelelő térnyerés és azért ennyire 
drága egy elektromos gépjármű, mert nem tud tömeggyártásba kerülni, mert a 
kormányok nem kötelezik el magukat mellette. Ha mindez tömeggyártásba kerülne, 
ezeknek a technológiáknak az elérése lényegesen gyorsabb lenne. Tehát kérem, 
gondolja meg, hogy ezekben a kormányzatoknak milyen lehetőségeik vannak.  

Volner képviselőtársamnak köszönöm szépen, hogy a gondolatait megosztotta 
velem. A Jobbik sok szempontból nemzeti elköteleződésű nyilvánvalóan. Az igazat 
megvallva, azt szeretném, abba gondoljon bele, milyen lehetőséget teremtene 
Magyarország számára, ha a gépjárműiparunk nem Mercedeseket, Opeleket és más 
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hasonló külföldi beszereléseket gyártana, hanem a magyar ipart építenénk ki egy XXI. 
századi technikának. Meggyőződésem, hogy a XXI. század nyertese az a nemzet lesz, 
az az ország lesz, aki az ezzel kapcsolatos technológiát legelőször vezeti be és kezdi el 
gyártani. Magyarország most lépéselőnyt szerezhetne azzal, ha a saját iparát átállítja 
olyan technológiára, amelyben automatikusan keresletet is teremt. Kérem, nehogy azt 
értse a szavaimból, hogy a KGST-t akarom helyreállítani és a nemzeti autógyártást a 
helyi piaci igényeknek alátámasztani, de azt gondolom, hogy tartósan stabil 
gazdaságot csak úgy tudunk építeni, ha lehetőség szerint mind a helyi piac lehetőségét 
figyelembe vesszük, mind pedig az ipari hátterünket olyan technológiákba tesszük 
bele, amelyek a XXI. századot fogják szolgálni.  

Talán nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom, hogy személyes benyomásom 
alapján úgy tűnik most, hogy a Jobbik mintha egy gyenge tyúklépéssel közelebb állna 
a kormányzás lehetőségéhez, mint az LMP (Derültség.), éppen ezért arra kérem 
önöket, hogy ezt a XX. századi ragaszkodást akár az atomenergiához, akár pedig az 
ilyen jellegű technológiákhoz bírálják felül. Ez ugyanis lehetőséget teremtene arra, 
hogy a XXI. század pártjának hirdetve magukat ezen technológiákat is alkalmazzák. 
Kérem, hogy esetleg támogassák a tárgysorozatba vételt. 

Még egyetlen utolsó gondolat. Ez pedig a K+F források szétlopása az 
országban, ami szerintem a Jobbik számára is ismert tény. Magyarország 
tudományos háttere és az ebben rejlő innovációs lehetőség jócskán megteremti annak 
a hátterét, hogy az ilyen irányú fejlődésekkel megalapozzuk az összes, országgyűlési 
határozatban megfogalmazott igényt. Azt gondolom, hogy az országgyűlési határozat 
egy társadalmilag igazságosabb rendszert, egy egészségmegőrzés szempontjából több 
lehetőséget teremtő közlekedéspolitikát valósítana meg és jó néhány esetben pozitív 
járulékos, kiegészítő gazdasági hasznai is lehetnének, ha a magyar iparra építenénk 
vagy megpróbálnánk építeni a közeljövőben.  

Azt gondolom, hogy minden az első lépéssel kezdődik meg. Egy 
kormányzatnak el kell köteleznie magát a XXI. század és annak technológiái mellett 
és most - az a történelmi dráma számomra - mindezt a Fidesz-KDNP teheti meg. 
Önöknek van meg az a kormánypárti többsége az Országgyűlésben és jelen esetben 
itt, a bizottságban is, így megtehetik az ezzel kapcsolatos első lépést. Erre kérem nagy 
tisztelettel önöket. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki Sallai 
R. Benedek képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba vételét támogatja. Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
Tizenhárom tartózkodással a bizottság nem vette tárgysorozatba Sallai R. Benedek 
képviselő úr javaslatát.  

Köszönöm szépen, hogy megjelent a bizottság ülésén. Ezzel a hatodik 
napirendi pontot lezárjuk. 

A motorkerékpárosok részére történő autópálya-díj csökkentéséről 
szóló H/14345. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a hetedik napirendi pontra, melynek keretében Z. Kárpát Dániel 
képviselő úr önálló indítványának tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, mely a 
motorkerékpárosok részére történő autópályadíj csökkentéséről szóló határozati 
javaslat. Öné a szó, képviselő úr. 
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Z. Kárpát Dániel szóbeli kiegészítése 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. 
Tisztelt Bizottsági Tagok! Elnézéskérésemnek kell hogy hangot adjak először is, 
hiszen az általános indoklásunk tekintetében a korrektúra funkció nem működött 
megfelelően, éppen ezért igyekszem, ha nem is hibátlan, de odafigyelő magyarsággal 
indokolni azt, amit szeretnénk. 

Teljesen egyértelmű, hogy a 24 órás autópályamatrica-koncepció mellett, 
amiről már vitatkoztunk a bizottságban, még egy aránytalanságot fedeztünk fel a 
rendszerben, ez pedig a motorkerékpárosokat terhelő indokolatlan adótöbblet. 
Nyilvánvaló módon az az utakra mért terhelés, amit kifejtenek, bármilyen 
teljesítménykategóriáról legyen szó, ha nem is elhanyagolható, de mindenképpen 
kisebb mértékű, mint a személygépkocsikkal súlyozott rendszerben. A javaslatunk 
lényege egyébként csak annyi, hogy minden motorkerékpáros a gépkocsikra 
vonatkozó díjtételeknek maximum feléért tudja használni az érintett utakat, 
útszakaszokat. További vitákat folytathatnánk az igénybe vett, vagy nem vett 
szolgáltatás tekintetében, arról, hogy a heti vagy tíznapos matrica megvásároltatása 
mennyiben korrekt, mennyiben etikus. A mai napig azt mondom, hogy ez nem az, sőt 
továbbmegyek, ha a 24 órás rendszert visszavezetnénk, ez véleményem szerint a 
nemzetközi tranzitútvonalakat nem rendezné át olyan mértékben, mint amitől a 
Fidesz-KDNP tisztelt képviselői félnek. De ezen könnyítés pedig egészen biztosan 
nem. Nyilvánvaló módon itt egy indokolatlanul kivetett sarc csökkentésének 
szándékáról van szó esetünkben. Ezen bizottság tekintetében pedig pusztán arról, 
hogy mindez parlamenti vitára kerülhessen, tehát ezt a bizottsági kört túlélje. Ehhez 
kérem a támogatásukat. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
van-e észrevételük, véleményük. (Volner János jelentkezik.) Volner János képviselő 
úr, öné a szó. 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Jelzem, hogy természetesen a Jobbik támogatni 

fogja ezt a javaslatot, hiszen azért is vetettük fel a bizottságon belül. Emlékeztetem 
képviselőtársaimat, hogy milyen konkrét akadályai vannak még a motoros közlekedés 
terjedésének Magyarországon. 

Az egyik nagyon fontos kezdeményezésünk a B125 néven elhíresült javaslat 
volt, még az előző ciklus elején nyújtottuk be ezt a című kezdeményezést. Ez arról 
szólt, hogy a 125 köbcentinél kisebb lökettérfogatú, 15 lóerőnél gyengébb járművekre, 
kismotorokra könnyített módon lehessen jogosítványt szerezni. Továbbmentünk 
utána azzal, hogy a regisztrációs adója egy ilyen motornak, ha behozzuk, magasabb, 
mint jelenleg egy új személyautónak, ha egyébként annak a környezetvédelmi 
besorolása jó. Nem hibridről és nem elektromos üzemű járműről beszélek. Tehát ez is 
egy megoldandó probléma.  

Amiről a kollégám beszélt, az egy újabb akadály a motorozás elterjedése előtt. 
Megjegyzem egyébként, hogy olyan járművekről beszélünk, amelyek jellemzően 2-3 
literekkel eljárnak még Budapesten belül is, szemben egy személyautóval. Tehát 
szerintem ez is egy olyan cél, mint amilyen az előző volt, itt is lehetne tenni a 
környezetvédelemért, itt is lehetne tenni annak érdekében,hogy az emberek számára 
kedvező döntést hozzunk, ezért mindenkit kérek arra, hogy támogassa ezt a 
javaslatot. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Hadházy Sándor képviselő úr kért szót. Öné 
a szó. 

 
HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Valóban sokak számára szimpatikus a motoros közlekedés, különösen a városi 
forgalomban. Azonban aki aktívan közlekedik például Budapesten és az 
elővárosokban, azt tapasztalhatja, hogy a motorok jelentős része önveszélyes módon 
közlekedik. Nemcsak önveszélyes módon, hanem másokra nézve is veszélyesen, 
hiszen a gépkocsisorok között sasszézva, csalinkázva arra készteti a 
gépjárművezetőket is, hogy a KRESZ szabályait megsértve akár hitelen fékezéssel, 
akár sávváltással próbálják meg elkerülni a balesetet. A motorosokat semmi az 
égvilágon nem védi, mert a bukósisak igazából nem jelent megoldást, az egy álszent 
dolog véleményem szerint. A test teljes felülete ütközés során súlyosan sérülhet és 
nagyon gyakran halált okozhat. Ezért igazából a motoros közlekedés tekintetében, 
megmondom őszintén, elfogult vagyok. Éppen ezért nem nagyon tudom támogatni a 
javaslatot. Különösen veszélyes üzemmód alakulhat ki például az autópályák 
használata során is a sávváltások, a gyorshajtások miatt, mivel a motorosokat 
szemből nem lehet bemérni és fotózni, ezért rájuk az intézkedések kevésbé 
hatékonyak. 

Ilyen formában nem nagyon tudok támogatni semmilyen olyan intézkedést, 
amely őket még további kedvezményben részesítené. Megjegyzem, hogy 2006-ban 
történt ennek a szabályozása, a heti motorkerékpáros matrica akkor történt egy széles 
körű konszenzus eredményeként. Ezt a korábbi megállapodást nem tartom 
indokoltnak újraértelmezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szakács László képviselő úr jelezte még, 

hogy szót kér. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem akartam szólni, de 

erre muszáj reagálni. Ennek semmi köze nincs az autópályadíjhoz. A Mecsekben élek. 
Tudnék mesélni szerintem nagyobb rémtörténeteket az ottani motorosokról, és arról, 
hogyan állnak hozzá az egyébként nem motorozó lakosság ingázásához és mindenhez 
máshoz. De őket akkor büntetni kell, ha megszegik a KRESZ szabályait. Arra tudunk 
egyébként hozni szabályt, önök is meghozhatnák ezt a szabályt. De ez nem arról szól, 
hanem arról, hogy valaki egy igénybe nem vett szolgáltatás után is kellene hogy 
fizessen autópályadíjat. A kettőnek egyébként semmi köze egymáshoz és javaslom, 
hogy mondjuk el. Persze mindenkiben kialakulhatnak averziók, ez a közlekedésben 
sokkal könnyebben kialakul. Szerintem könnyebben is, mint a parlamentben. De 
válasszuk már szét ezt a két dolgot. Persze én sem szeretem, amikor a hegyi 
szerpentinen próbálgatja valaki a tehetségét, nagyjából 20 méterenként egyébként 
van egy fejfa azoknak az áldozatoknak, akiknek nagyobb volt a bátorságuk, mint a 
tehetségük. Ő már elég büntetést kapott, meg a családja is. A többinek meg ott 
vannak a rendőrök. Az autópályadíj-fizetésről beszélünk most. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Hollik István képviselő úr és utána Volner János 

képviselő úr kap szót. Öné a szó, képviselő úr. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Ha jól értem az előterjesztő problémáját, azt nem 

tartja igazságosnak a Jobbik, hogy a motorkerékpárok a díjfizetés tekintetében egy 
kalap alá sorolódnak az autókkal úgy, hogy kevesebbet fogyasztanak és könnyebbek 
is. Ez egyébként lehetne jogos felvetés, amellett hogy Hadházy képviselőtársammal az 
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autópályán való motorozás veszélyességét illetően egyetértek, de ez csak a személyes 
véleményem. Ami az előterjesztés lényegét érinti, hogy bár ezek a járművek, mármint 
a motorok, valóban a tömegüknél fogva kisebb mértékben veszik igénybe az utak 
burkolatát például, ugyanakkor a hálózat fenntartásának és üzemeltetésének ezeken 
túlmenő költségei is vannak, azok pedig minden járművet annak tömegétől vagy 
fogyasztásától teljesen függetlenül ugyanolyan módon érintenek. Éppen ezért azt 
gondolom, hogy egy ilyen kivétel alkalmazása a motorok esetében nem lenne 
igazságos, ezért nem fogom támogatni a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Volner János képviselő úr. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Arra szeretném felhívni a képviselőtársaim 

figyelmét, hogy minél nagyobb egy autónak, járműnek a tömege, annál nagyobb az 
útra adott terhelése. Jellemzően ez már így szokott lenni. Tehát ha egy kamionnak 
húszszor akkora a tömege, mint egy személyautónak, a terhelése viszont, amit az 
útnak ad, meghaladhatja a százszoros mértéket is. Ebben az esetben szerintem 
indokolt lenne, hogy ilyen jellegű különbségtételt alkalmazzunk. 

Hadházy képviselőtársam, nekem is volt már kellemetlen élményem, én is 
elütöttem egy mezei nyulat, mégsem mondom azt, hogy tiltsuk be a mezei nyulat, 
vagy szóljunk Semjén Zsoltnak, hogy lövesse agyon a vadászokkal mindet. Tehát 
valljuk meg őszintén, ez bizarr lenne. Tehát abból indulok ki, hogy az embereket 
szabálykövetésre kell sarkallni megfelelő balesetmegelőzési propagandával, a 
rendőrség tevékenységével, miegyebekkel. Azt kérem, hogy csak azért, mert vannak 
veszélyesen motorozó emberek, ne korlátozzuk a motoros társadalmat ilyen szinten. 
Emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy a mediterrán országokban, Olaszországban, 
Görögországban, vagy a délkelet-ázsiai térségben tömegével, tízezrével, százezrével 
robogóznak, utaznak ilyen módon az emberek akár a városokban, tehát meg lehet ezt 
oldani. Megjegyzem bizottsági elnök úrnak ez a napi gyakorlata, tehát ő is meg tudja 
oldani nagyon ügyesen (Elnök: Igaz.), egy bukókeretes géppel szokott járni, biztos 
vagyok benne, hogy vigyáz magára.  

 
ELNÖK: Ez így van, bár ennek ellenére engem is ütöttek már el, tehát én is 

azok közé tartozom, akik már bukott motorosok. Önhibámon kívül történt, egy 
telizöld lámpánál nem adták meg az elsőbbséget.  

Határozathozatal 

További hozzászólási igény? (Senki sem jelentkezik.) Nincs jelentkező. Azt 
gondolom, szavazhatunk a tárgysorozatba vételt illetően. Ki az, aki támogatja Z. 
Kárpát Dániel képviselő úr határozati javaslatának tárgysorozatba vételét. Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Négy igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Három. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) Négy tartózkodás, 2 ellenvélemény és 4 igen szavazat 
mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. 

Ezzel a hetedik napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

Az egyebek között szeretnék tájékoztatást adni képviselőtársaimnak arról, hogy 
valószínűleg kedden 11 órától miniszterjelölti meghallgatást fogunk tartani, a Paks-
beruházás felügyeletével megbízott tárca nélküli miniszterjelölt meghallgatására 
kerül sor. Ez még a csütörtöki házbizottsági ülésen véglegesedik. Csak azért szerettem 
volna jelezni előre a képviselőtársaimnak, hogy úgy tudják tervezni a keddi 
programjukat.  
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Van-e valakinek más észrevétele, javaslata az egyebek között? (Senki sem 
jelentkezik.) 

Az ülés berekesztése 

Akkor a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot 
kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 56 perc.) 

 
 
 

Dr. Czomba Sándor 
a bizottság alelnöke 

 

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 
 
 
 
 
 
 


