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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 02 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! Tisztelt 
képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendet. 
Kérdezem, hogy ahhoz képest van-e kiegészítő javaslatuk. (Senki nem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor azt kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a 
tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. Aki igen, az, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú a döntés.  

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

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus 
hírközléssel összefüggő 2015. évi tevékenységéről szóló 
B/8719. számú beszámoló   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján 
és lehetőség szerint a határozathozatal) 

Elsőként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus 
hírközléssel összefüggő 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyaljuk. 
Köszöntöm dr. Karas Monika elnök asszonyt, illetve kollégáit a bizottság előtt, 
és meg is kérem, hogy elöljáróban néhány szóval szóban is egészítse ki a 
beszámolót.  

Dr. Karas Monika szóbeli kiegészítése 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a szót és a lehetőséget, hogy 
itt beszámolhatok a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus 
hírközléssel összefüggő 2015-ös tevékenységéről. A jelenlegi beszámolónak az 
újdonsága az, hogy a korábbi években megszokott témák mellett idén először 
a postapiac helyzetéről is készített beszámolót a hatóság, a későbbiekben majd 
kitérek erre a témára is. A hatóság életében 2015 elsősorban a fogyasztókról 
szólt, ezen belül szólt az előfizetők védelméről, az egyértelmű és 
felhasználóbarát jogi környezet kialakításáról, a piaci szereplők közötti 
kötelezettségek módosításáról, amelynek, úgy gondoljuk, szintén a fogyasztók 
lesznek a nyertesei, és természetesen szólt a klasszikus értelemben vett 
fogyasztóvédelemről is.  

Tisztelt Bizottság! Az elektronikus hírközlési piac átfogó szemlélése 
nem kis feladat. Az ágazat dinamikusan fejlődik, és ez az előrehaladás nem áll 
meg, úgy gondolom, ezt mindannyian érzékeljük. A piac legjelentősebb 
szegmense továbbra is a mobiltelefon-szolgáltatások részpiaca, a mobil-
előfizetések száma önmagában meghaladja a vezetékestelefon-, a 
vezetékesinternet- és a televízió-előfizetések összesített számát. 
Megállíthatatlan azonban a mobilinternet térnyerése is: noha a korábbi évek 
növekedési ütemét nem tudta megismételni 2015-ben, még így is 
13 százalékkal emelkedett a mobilinternet-előfizetések száma. Beszédesek 
azok a számok is, amelyek azt mutatják, hogy a vezetékes széles sávú 
internetre előfizetők száma 6 százalékkal, a televíziós előfizetések száma pedig 
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3 százalékkal nőtt az elmúlt évben - az „elmúlt év” alatt természetesen 2015-öt 
értjük.  

2015 végén Magyarországon tízből kilenc háztartásban volt televízió-
előfizetés, illetve mobiltelefon. Éppen ezért tartjuk nagy jelentőségűnek azt a 
rendeletmódosításunkat, amely az előfizetői szerződésekre vonatkozó 
szabályokat érintette 2015-ben, a megújult NMHH-rendelet számos olyan 
intézkedést hozott, amely egyszerűbbé teszi az előfizetők mindennapi 
ügyintézését. Többek között nem lehet egyoldalúan szerződést módosítani a 
szolgáltatók részéről a hűségidős szerződéseknél, emellett a kisebb 
érdekérvényesítő képességgel bíró kis- és középvállalkozások előfizetői is 
olyan erős jogi védelemben részesülhetnek, mint a magánszemélyek 
előfizetései, és például vissza lehet igényelni az új rendelet alapján a 
feltöltőkártyás telefonokra feltöltött összeget, ha nem használjuk fel a 
megadott határidő alatt. Ezek a változások kézzelfogható előnyöket 
teremtettek az előfizetőknek, és ezzel, úgy gondoljuk, elő tudtuk segíteni a 
fogyasztói tudatosságot és a jogbiztonságot.  

Tisztelt Bizottság! Nemcsak olyan intézkedéseket tudhatunk magunk 
mögött 2015-ben, amelyek közvetlen hatással vannak a felhasználókra, mint 
az előfizetői szerződésekről szóló rendelet módosítása, 2015 áprilisától 
jelentősen csökkentettük a hívásvégződtetési díjakat, az eddigi 7 forint 6 fillér 
helyett mindössze 1,71 forintra mérséklődtek az árak, ami nyilvánvalóan egy 
számottevően alacsonyabb összeg, és ez alacsonyabb az uniós átlagnál is. 
Meggyőződésünk, hogy ez az intézkedésünk hosszú távon ösztönzi a minőségi 
szolgáltatások fenntartását, és esetenként a fogyasztói árak csökkenését is 
okozza.  

Ha már a mobiltelefon-piacnál járunk, érdemes megemlíteni, hogy 
2015-ben elindítottuk a számhordozási tudakozót. Hatóságunk honlapján 
kereshetővé válnak az egyes telefonszámok szolgáltatói, és az esetleges 
számhordozás után is könnyedén beazonosítható, hogy mely szolgáltatóhoz 
tartozik egy-egy telefonszám. Ez szintén kézzelfogható, pénzre váltható 
segítség az NMHH-tól, hiszen az előfizetéseknél gyakran más-más tarifák 
érvényesülnek attól függően, hogy mely hálózatba indul a kimenő hívás.  

Bevezettünk egy átlagos havi költségmutatót is, a banki szektorban már 
talán közismert teljes hiteldíjmutató mintájára vagy példájára ez a mutató 
átlagos hívási szokásokat alapul véve támpontot nyújt, hogyha választani 
szeretne a fogyasztó a vezetékes- és mobiltarifák, valamint a különböző 
szolgáltatók kínálatából.  

Ugyanilyen konkrét intézkedésünk volt a 2015-ben elindított 
szelessav.net oldalunknak a megindítása. Itt független és hiteles méréseket 
végzünk, ahol bárki ellenőrizheti az internete sebességét, sőt egy saját 
méréssel egy nagy adatbázis kialakításához is hozzájárulhat. A lakossági 
mérések alapján, valamint a hatóság munkatársainak a mérései nyomán 
ugyanis meg tudjuk rajzolni Magyarország netsebesség-térképét, amely 
segítségre lehet a felhasználóknak az előfizetések megkötésekor vagy esetleg 
szolgáltatóváltáskor. A honlap elindulása óta 260 ezer mérést végeztek a 
felhasználók ezen a felületen, az NMHH pedig saját mérőautók segítségével 
több mint 3 millió - 3 millió! - mobilinternet-sebességre irányuló mérést 
végzett, valamint kitelepített eszközökkel, hardveresen közel másfél millió 
esetben mértük meg a vezetékesinternet-szolgáltatások sebességét is.  

Ha mérésekről van szó, elengedhetetlen megemlítenem az NMHH 
mérőszolgálatát, amely azt hivatott biztosítani, hogy hazánkban a 
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frekvenciahasználat hatékony és káros zavaroktól mentes legyen. 2015-ben a 
folyamatos ellenőrzési és sávtisztítási tevékenység mellett végeztünk egy 
méréssorozatot is, amely hazai és külföldi műsorszóróadókat azonosított. A 
mérések során 2786 FM adót és 544 tévéadót azonosítottunk és ellenőriztünk, 
ezzel pedig aktualizáltuk a rendelkezésünkre álló, jelenleg összesen 3330 
elemű adótorony adatbázisát.  

Tisztelt Bizottság! Ahogy a bevezetőmben is említettem, idén először a 
postapiac helyzetét is érintette az NMHH beszámolója, ezért most ennek a 
részterületnek az eredményeibe is betekintést adok egypár szóval. Az EU-
tagállamok között a magyar postapiac egészen kicsinek számít a maga 
498 millió eurós összesített működési bevételével, ugyanakkor elmondható, 
hogy a magyar bevétel euróban számított több mint 1 százalékos növekedése 
az EU-s átlag hétszerese, több mint hétszerese volt 2010 és 2014 között. Az 
uniós átlagnál olcsóbbak a magyar szolgáltatások, ezért a forgalomarányos 
részesedésünk még magasabb az uniós tortából, ha a bevételeket tekintjük. 
Ezen felül a postacsomagpiac növekedése kiugró a levelekhez képest, az EU-s 
átlag fölött van: 2010 és ’14 között átlagosan 18 százalékkal növekedett, míg a 
levélküldemények forgalma 2,65 százalékkal zsugorodott. Ez egyébként 
feltevésünk szerint annak köszönhető, hogy a magyar piacon az e-
kereskedelem, ha késve is, a nyugat-európai országokhoz képest talán késve, 
de az elmúlt években mégis teret nyert, és mint látható, nálunk is 
bekövetkezett, így a trend világos: arányaiban több a csomag, kevesebb a levél.  

Fontos megemlíteni a postapiac uniós kötelezettség nyomán véghez vitt 
liberalizációjával kapcsolatos elvárásokat és a tényleges következményeket is. 
A várakozások között szerepelt a szolgáltatás minőségének és 
hozzáférhetőségének javulása, a verseny intenzitásának növekedése, az 
árcsökkenés és a beruházások élénkülése is. Ha megnézzük, az elvárások hogy 
valósultak meg, azt kell mondjuk, hogy nem sok váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, a szolgáltatások minősége nem igazán javult, a verseny 
intenzitása sem növekedett érezhetően, és az árcsökkenés sem következett be. 
A legszembetűnőbb pozitív változás a beruházások élénkülésében 
tapasztalható, amit az egyetemes szolgáltató, a Magyar Posta Zrt. pénzügyi 
beszámolói is alátámasztanak. 

Tisztelt Bizottság! Ahogy azt már a beszámolóinkban is kiemeltük, nagy 
hangsúlyt fektetünk a fiatalok médiatudatosságának növelésére, a 
tehetséggondozásra és a gyermekvédelemre is. 2015-ben tovább folytattuk a 
Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központunkban megkezdett munkát, ahol csak 
2015-ben több mint hatezer diákot fogadtunk. Továbbra is elkötelezettek 
maradunk a tehetséggondozás mellett is, 2015-ben két, csúcskategóriás 
gépekkel felszerelt médiaműhelyt adtunk át a Corvinus Egyetemen és a 
Debreceni Egyetemen, ezzel is hozzájárulva a jövő média- és hírközlési 
szakembereinek a képzéséhez.  

Társadalmi felelősségvállalási programunk is újabb állomáshoz 
érkezett, az SOS Gyermekfaluval kötött megállapodásunk keretében Szegedre, 
Kőszegre és Sébe látogattunk el, hogy médiatudatossági foglalkozásokat 
tartsunk az ott élő gyerekeknek és nevelőszüleiknek.  

Összességében úgy gondolom, hogy az eddig hallottakból, valamint az 
önök rendelkezésére álló szakmai beszámolónkból is az tűnik ki, hogy az 
NMHH 2015-ben elsődlegesen a felhasználók érdekeit és védelmét szem előtt 
tartva végezte munkáját. Bízom abban, hogy az intézkedéseink valódi 
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előremutató segítséget jelentenek az előfizetőknek, a piaci szereplőknek pedig 
kiegyensúlyozott és kiszámítható környezetet.  

Köszönöm a figyelmet, kérem a tisztelt bizottságot, hogy vitassa meg 
országgyűlési beszámolónkat, és támogató szavazatával döntsön annak 
elfogadásáról. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság tagjainak adom 

meg a lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. (Jelzésre:) Volner János 
képviselő úrnak adom meg elsőként a szót.  

Kérdések, hozzászólások 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Több kérdésről is ki 
szeretném kérni az elnök asszony véleményét, illetve válaszokat is szeretnék 
természetesen kapni az általam feltett kérdésekre.  

Először is azt láthattuk, hogy a magyar televíziós piac nagyon durván 
torzult az elmúlt időszakban, gyakorlatilag Orbán Viktornak egyetlen intésére 
különböző szolgáltatók egyes, a kormányfő számára nem szimpatikus 
tévétársaságokkal szerződést bontanak, ezek aztán kikerülnek a csomagból, 
míg azt láthattuk, hogy ezzel szemben mások azonban bekerültek, és újabb és 
újabb lehetőségeket kaptak. Én azt látom, hogy a kormánypárt így is maga alá 
gyűrte a médiapiacnak egy jelentős hányadát, itt emlékeztetni szeretnék arra, 
hogy a TV2 például mint domináns szereplő, Magyarország második számú 
kereskedelmi tévétársasága hogyan került tulajdonba. Nagyon sok magyar 
vállalkozó szeretne úgy több milliárd forintos vállalkozást szerezni, mint 
ahogy ezt az ország leghíresebb sugar daddyje, Andy Vajna tette, ő ugyanis mit 
csinált? Pénze nem volt, vagy legalábbis nem szándékozott befektetni, 
megkapta ezt egy - egyébként azóta már kiderült: - fideszes politikusok 
hozzátartozói által tulajdonolt banktól hitelbe, és ilyen módon megvette 
magának az ország második számú tévétársaságát, majd pedig azt egy olyan 
médiummá silányította, amivel szemben szerintem hatóságilag is fel kellene 
lépni.  

Itt csak emlékeztetnék arra, hogy az ellenzéki politikusok 
bemocskolása, a magyar politika színvonalának mélybe süllyedése a mostani 
kormánypártnak és - még egyszer mondom: - Andy Vajna működésének és a 
TV2-nek köszönhető. Én azt látom, hogy ezzel kapcsolatban semmi nem 
történt. Tájékoztatni szeretném itt arról is az elnök asszonyt, hogy több mint 
negyven pert nyertünk az elmúlt hónapokban azzal a kormányzati 
hazugsággyárral szemben, amely gyakorlatilag zavartalanul végzi a 
működését. Mi is történik egy-egy ilyen esetben? Van egy nyertes per, 
kifizetnek százezer forintot, mert megsértettek egy jobbikos politikust, és 
elképesztő hazugságokat írnak róla, aztán minden megy tovább. Ez Habony 
Árpádnak vagy Andy Vajnának a működési költségébe nagyjából be van 
kalkulálva - hát, így működik ez.  

A másik, amit láttunk - és ezzel kapcsolatban sem láttam semmilyen 
hatósági észrevételt vagy ezzel kapcsolatos fellépést vagy javaslatot sem, amit 
megfogalmaztak volna az Országgyűlés felé -, hogy mennyire durván torzul a 
magyar reklámpiac azért, mert van egy Habony Árpád nevű ember, aki egyik 
pillanatban még saját bevallása szerint 20 millió forintos kölcsönből tartja 
fenn magát, ebből vásárolja a női táskáit, amelyekkel itt a Parlament 
környékén rendszeresen látni lehet őt, a másik pillanatban ugyanez az ember 
országos lapokat indít, és ezeknek a lapoknak már a kezdet kezdetén, rögtön 
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az első számuk tele van állami hirdetésekkel, ami megalapozza ezeknek a 
médiumoknak a fennmaradását és biztos jövőjét. Szerintem ez is egy olyan 
dolog, amivel foglalkozni kellene, mert a médiapiacnak egy normál piaci 
vállalkozáshoz hasonló cégekből összeálló piacnak kellene lennie, magyarul a 
versenyfolyamatoknak érvényesülniük kellene, és alapvetően a médiumoknak 
nem a kormányzati befolyást kellene szolgálniuk, hanem a tulajdonos 
tőkeigényét kellene kielégíteniük, profitot kellene termelniük ezeknek a 
vállalkozásoknak. Azt láthatjuk, hogy ebben az esetben a profit gyakorlatilag 
garantált, emlékeztetni szeretném képviselőtársaimat, hogy a brexit-
kampánynál a két oldal, az ellenzők és a támogatók együttesen kevesebb pénzt 
tettek bele a kampányba, mint amennyibe a migrációskvóta-népszavazás 
került a magyar adófizetőknek, az ugyanis 15 milliárd forintot csatornázott be 
a kormányhoz közeli médiumokba, és ilyen módon biztosította a 
működésüket. Én tehát azt kérdezem az elnök asszonytól, hogy ezzel 
kapcsolatban lát-e valami tennivalót, megfogalmaztak-e valamilyen javaslatot, 
ugyanis egész Európa aggódik, és nem kis részben a magyar értelmiség is kezd 
ráébredni arra, még a fideszes értelmiség is, hogy az a világ, amit Orbán 
Viktor kialakított, az egyre inkább egy rákosista berendezkedésre hasonlít, 
ahol a sajtót vagy elhallgattatják, vagy felvásárolják, vagy éppen állami 
pénzekből tömik ki a hazugságokat terjesztő médiumokat.  

Megjegyzem egyébként, hogy ha már egyszer az erkölcsök védelmét is 
ellátja a hatóság, érdemes lenne egyszer azt is véleményezni, hogy Orbán 
Viktor vajon miért támogat pornográf tartalmakat sugárzó és ezeket közzétevő 
médiumokat közpénzből. Ugyanis ha felmegyek a Ripost oldalára, akkor 
együtt látom az állami hirdetéseket, amelyek Brüsszel megállítására biztatnak, 
és a különböző anális szexet meg az egyéb praktikákat nyíltan részletező 
oldalakat. Szerintem ez sem fér össze azzal a keresztény világképpel, amit a 
kormányfő magáról közvetíteni igyekszik - itt megjegyzem egyébként, hogy a 
pápai audienciára, meg Orbán Viktor elsőáldozására, meg hasonlókra 
gondolok, tehát itt azért érdemes lenne ezt bővebben kifejteni.  

Na, de át kellene térni a mobiladózás kérdésére is, ami szintén 
tartogatott kínos meglepetéseket. A szaksajtó hosszú ideje foglalkozik már 
azzal, hogy a mobiladók kérdésében Magyarország nem áll éppen túl jól, és a 
mobiltarifák nem kis részben azért magasak, mert túl magasak az ezt terhelő 
adók. Itt emlékeztetném képviselőtársaimat, mielőtt még a Fidesznél a 
szocialistákra fogják ezt is, hogy 2012-ben módosította a parlament a 
távközlési adóról szóló törvényt, innentől fogva meg lettek adóztatva a 
telefonhívások, az sms-ek, minden, ezeket aztán a szolgáltatók természetesen 
gond nélkül ráhárították az ügyfeleikre, ilyen módon tehát a végső 
teherviselője ennek az intézkedésnek is ugyanúgy a magyar lakosság és a 
magyar vállalkozások, mint ahogy például egyébként a tranzakciós illetéknek, 
ahol ugyanígy akadálytalanul megtörtént az áthárítás. Én ebben az esetben 
sem tudok semmi olyan intézkedésről sem a kormányzat, sem pedig a hatóság 
részéről, amely ezt megpróbálta volna elhárítani, kérdezem tehát, hogy ezzel 
kapcsolatban mi a helyzet.  

A másik, ami szerintem különösen fontos lesz, és főleg a globalizált 
világban, ahol az internetes technológiák egyre nagyobb térnyerésével kell 
hogy szembesüljünk, az, hogy egyre több a külföldről érkező 
csomagküldemény, amit most már szinte kizárólag a különböző magánkézben 
lévő szolgáltatók tudnak magukénak. Mire is gondolok? Az Amazonról, az 
eBayről, a kínai Alibabáról és még jó néhány oldalról lehet különböző 
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termékeket rendelni, ezek a cégek jellemzően ezeknek a termékeknek a 
szállításánál azért tudnak versenyképesek lenni, mert egy integrált 
szolgáltatást nyújtanak, háztól-házig viszik, és erre megfelelő logisztikai láncot 
építettek, ezt meg tudták szervezni, ki tudták szállítani. Magyarországon én 
azt látom, hogy az állami Posta ehhez képest egy lassan mozgó vagy inkább 
döglöttnek tűnő mamut, egyszerűen nem mozog ez a szervezet megfelelő 
módon együtt a világ változásával. Kérdezem az elnök asszonyt, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valami biztató híre számunkra, illetve milyen módon 
szeretné a hatóság ezen a téren serkenteni a Magyar Posta piaci 
részesedésének a visszaszorulását. Tehát - még egyszer mondom - a 
nemzetközi csomagszállításról és az integrált szolgáltatásokról beszélek.  

Egyben szeretném jelezni az elnök asszonynak, hogy tekintettel arra, 
hogy van egy egyéb közfeladatunk, aminek délben kell eleget tennünk - én 
egyébként ezúton is sajnálatomat szeretném kifejezni, hogy megint a 
parlament ülésnapján van a bizottsági ülésünk, és emiatt aztán szét kell hogy 
szakadjon két-három helyszín között az ember -, ezért elnézését kell kérnem, 
nem tudom személyesen megvárni az ön válaszát, viszont természetesen 
vissza fogom olvasni a jegyzőkönyvet, és mindenről informálódom, ami itt az 
ülésen elhangzik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Nyilvánvalóan a képviselő úr is tudja, 

hogy az ön által feltett kérdéscsoportnak az első része nem ehhez a 
beszámolóhoz tartozik, hanem az majd a Médiatanáccsal kapcsolatos 
beszámolónak lesz a témaköre, ami pedig nem hozzánk, hanem a Kulturális 
bizottsághoz tartozik. Az elnök asszonynak ezt csak azért mondom, mert erre 
nem kell hogy válaszoljon. Azokra a kérdésekre kell választ adnia, amelyek az 
elektronikus hírközléssel összefüggő 2015-ös jelentést érintik, és erre is kérem 
képviselőtársaimat, hogy ilyen típusú kérdéseket tegyenek el, mert ez a mai 
ülésünk napirendje.  

Van-e további kérdés képviselőtársaim részéről? (Jelzésre:) Szakács 
László képviselő úr, öné a szó. 

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

Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! Én először is örülök annak, hogy itt a 
bizottsági ülésen tudunk feltenni kérdéseket. Igazából az NMHH 
költségvetésének, beszámolóinak a megtárgyalása általában a Költségvetési 
bizottságban zajlik, és még a parlament plenáris ülésén is – ez ehhez képest 
egy rendhagyó eset, hogy találkozhatunk az elnök asszonnyal. Többi 
képviselőtársamnak mondom: általában egyébként az NMHH-nak a 
költségvetését, illetve a beszámolóit a Költségvetési bizottság terjeszti be kvázi 
gazdatestként, ott sem szoktunk találkozni egyébként az NMHH vezetőivel, a 
parlamenti vitát pedig általában éjjel 2-kor, 10-kor, 11-kor szoktuk lefolytatni, 
és ott sem tudtunk igazából a kérdéseinkre választ kapni. (Volner János 
távozik.) 

Sok mindenről beszélt az elnök asszony, és köszönöm szépen, az írásos 
tájékoztató is nagyon jó. Igazából mindig arra szoktunk rákérdezni, ami 
kimaradt. Az NMHH-nak a költségvetésében minden évben látjuk azt, hogy 
egy akkora működési költségvetési tartalék szerepel, amely meghaladja 
egyébként a 30 milliárd forintot, tehát ez egy magyarországi megyei jogú 
városnak az éves költségvetése egy olyan cégnél, ahol 560-an dolgoznak. Miért 
van erre szükség? Erre eddig minden évben mást találtak ki. Eddig volt a 
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digitális átállásnak a költségeitől a digitális 2. átállás, aztán a 3., aztán a 
negyedik mobilszolgáltatónak a beindítása, aztán arról le kellett hogy 
tegyenek, ezért szeretném megkérdezni, hogy a működés tekintetében erre a 
hatalmas tartalékra miért van szükség, és miért volt szükség az elmúlt 
időszakban is.  

Mi a helyzet a negyedik mobilszolgáltatóval? Nem kevés pénzébe került 
a magyar adófizetőknek ez a próbálkozás, a negyedik mobilszolgáltatónak a 
beindítása, és egy csúfos kudarc lett annak a vége - viszont cserébe nem volt 
olcsó. Kérdezzük, hogy van-e arra bármilyen lehetőség, hogy ezt vissza 
lehessen pótolni.  

Igen, a médiapiac meg a versenyfolyamatok kapcsán én is nagyon sok 
kérdést tudnék feltenni, főleg a számunkra szép emlékű Népszabadság egy 
nap alatt történő megszűnése kapcsán, de akkor ezeket majd meg fogjuk tenni 
a Médiatanács meghallgatásán, ahogyan azt az elnök úr is tanácsolta nekünk.  

Viszont a Posta ügyében tudjuk, hogy több büntetőeljárás is van 
folyamatban, elég érdekesen működik a Posta, hiszen ott egy külső befektető 
50 millió forintért meg tudta szerezni az államot blokkoló irányítást; itt arról 
van szó, hogy Spéder Zoltán vett egy darab részvényt, amivel ő nevezte ki az 
igazgatótanácsnak meg a felügyelőbizottságnak a felét. Az lenne a kérdésünk, 
hogy ha rálátnak a működésre - márpedig rá kell hogy lássanak, hogyha erről 
itt beszámolt az elnök asszony -, és a piaci terjeszkedést szeretnék ezzel elérni, 
akkor hogyan látják ennek az ügynek a megoldását? Hiszen ez az elsőbbségi 
részvény a mai napig ott van, a legtöbb, amit el tudnak érni a Postánál, az egy 
patthelyzet, tehát az állam a saját irányítási jogosultságait nem tudja 
megfelelően használni. És mit lát a működésben, tehát tud-e terjeszkedni akár 
a postai, akár a pénzügyi szolgáltatások piacán, és helyes volt-e az az irány, 
amelyet korábban is követett, tehát hogy nagyjából-egészében a Magyar Posta 
összekötötte a sorsát a fejlesztési és hitelbankkal, amely, látszik, most egy 
komoly mélyrepülésben van.  

Együtt tudnak-e működni a miniszteri biztossal? Tudjuk, csak már 
elfelejtjük nagyon sokszor mi is, hogy egy miniszteri biztost neveztek ki ennek 
az élére, a Németh Lászlóné által vezetett államtitkárságnak még a helyét is 
beszántották, és sóval beszórták, miután elindultak a büntetőeljárások, és egy 
miniszteri biztossal kell most mindenkinek együttműködnie a Posta ügyében 
is, a vagyonkezelőnek is, a felügyelő hatóságnak is és mindenkinek. Tehát 
hogyan lehet elképzelni így azt a piaci részesedést és azt a modernizációt, 
amivel nekünk versenyeznünk kell? Tehát mik azok a lépések, melyek azok a 
lépések, és hol tartanak azok a megvalósításban, amelyek segítenék a 
legnagyobb állami céget, amelynek 30 ezer alkalmazottja van, tehát éppen 
ezért én úgy gondolom, hogy fontos kérdés, hogy ebben előrelássunk. 
Köszönöm a figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Van-e további kérdés? (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor az elnök asszonyt kérem… (Hadházy 
Sándor jelzésére:) Ja, bocsánat! Hadházy Sándor képviselő úr! Öné a szó, 
képviselő úr. 

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

Bizottság! Azt szeretném megkérdezni, hogy ha jól emlékszem, akkor több 
mint 3 millió darab mérést végeztek az elmúlt időszakban, amely az internet 
sebességét hivatott ellenőrizni. Egyrészt mi a konkrét tapasztalata ennek az 
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akciónak, mennyivel tér el a szolgáltatók által mért sebességtől, tehát az önök 
mérése és a szolgáltatók mérése között volt-e jellemző különbség? Illetve a 
szolgáltatók általában vállalnak egy minimális sebességet erre a szolgáltatásra, 
ezek a vállalások mennyire vannak összhangban a teljesítéssel? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Még egyszer felteszem a kérdést, 

hogy van-e további szólásigény. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
az elnök asszonyt megkérem, hogy adjon választ azokra a kérdésekre, amelyek 
az előterjesztést érintik.  

Válaszok, reflexiók 

Dr. Karas Monika 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Volner János képviselő úr kérdéseinek első 
részére, úgy gondolom, az elnök már nagyjából választ adott, hiszen a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság konvergens hatóságként a Médiatanács-
beszámolóval a Kulturális bizottság előtt köteles számot adni a 
tevékenységéről, a hírközlésre vonatkozó tevékenységéről ad számot a 
Gazdasági bizottságnak, tehát a Médiatanács hatáskörébe tartozó és a 
médiaigazgatásra, médiafelügyeletre vonatkozó kérdések megválaszolása, úgy 
gondolom, a Kulturális bizottságban részben már meg is történt, nyilván a 
2016. évi beszámolónkban pedig meg fog történni.  

A mobiltarifákra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban sok vizsgálat, 
olyan kutatás látott napvilágot, hogy a mobilszélessávú-árak Magyarországon 
magasak, ami igazából egy félrevezető vizsgálati eredmény, hiszen ezek a 
vizsgálatok mindig a mobilszolgáltatók által csomagban értékesített tarifákat 
vizsgálják, ami a magyar fogyasztói szokásoknak nem felel meg. Tehát ha 
kivesszük ezekből a tarifákból, ezekből a csomagokból kifejezetten a 
mobilinternet tarifáját, nem igaz, hogy az Magyarországon magas, az az 
Európai Unió középmezőnyébe tartozik. A hang- és az sms-díjak 
csökkentésére kiskereskedelmi árszabályozást a hatóságnak tilos alkalmaznia, 
ez EU-s előírás. Amit mi meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek az 
árak csökkenjenek, az az - ahogy említettem -, hogy a hívásvégződtetési 
díjakat nagyon jelentősen lecsökkentettük, ez abba az irányba hat, hogy ezek 
az előfizetési díjak is csökkenjenek.  

Ami pedig a Posta piaci részesedésére vonatkozott Volner képviselő úr 
kérdéscsomagjában, ez egy tévedés, nem szorult vissza a Magyar Posta az e-
kereskedelem tekintetében, hiszen az előbb említettem a ’15. évben a 
18 százalékos emelkedést.  

Megyek tovább akkor Szakács képviselő úr kérdéseire. Ami a 
kérdéscsoport első részét, a költségvetési adatokat illeti, úgy gondolom, hogy 
azzal kapcsolatban a Költségvetési bizottság előtt a kollégáim megfelelően 
tájékoztatást adtak, én pedig azért nem vagyok ott ezeken, hiszen a gazdasági 
igazgató, aki az egyes számú felelőse a költségvetésünknek, minden kérdésre 
megfelelő választ szokott adni.  

A Posta működésével kapcsolatban feltett kérdésekre sajnos azt kell 
mondjam, hogy megint olyan kérdéscsoportot érintett, amelyre az NMHH-
nak nincsen ráhatása. A tulajdonosi kört az NMHH nem vizsgálhatja, EU-s 
szabályozás, hogy a tulajdonosi és a felügyeleti jogkörök élesen el vannak 
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választva. Mi a szakmai működését vizsgáljuk és igazgatjuk a postai 
működésnek, ezért a tulajdonosokra vonatkozó kérdésekre nem tisztem 
válaszolni, illetve nincs rá semmilyen hatáskörünk. A pénzügyi szolgáltatások 
tekintetében ugyancsak nem a Hírközlési Hatóság végzi a felügyeletet. 

A mérésekkel kapcsolatos választ pedig, engedje meg, képviselő úr, 
hogy Vári Péter úrnak átadjam, aki a hírközlési főigazgató-helyettesünk, és 
szakmai téren ő tud erre választ adni.  

Vári Péter 

VÁRI PÉTER főigazgató-helyettes (Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság): Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Az 
elnök asszony említette, hogy a hatóság közel 3 millió mérést végzett az elmúlt 
időszakban a szélessáv-mérés kapcsán. A méréseket kettéválasztom annyiban, 
hogy ez nemcsak a mobil-, hanem a vezetékes szolgáltatásokat is érinti, tehát 
bárki, aki internetet használ odahaza vagy bárhol Magyarország területén, 
meg tudja nézni, hogy akár a vezetékes, akár a mobilinternet milyen 
képességgel bír az adott területen. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, amikor 
valaki szolgáltatót választ, hogy mi az, amit el lehet érni egy adott területen 
belül, itt vannak különbségek a különböző szolgáltatók között és a különböző 
technológiák között is. Én azt gondolom, Magyarország abban egyedülálló, 
hogy ma meg lehet nézni azt, hogy egy adott településen utca szintjén milyen 
adatsebességet lehet elérni, és ezt a hatóság ellenőrzi. A szolgáltatók abszolút 
elfogadják ezeket a méréseket, hiszen gyakorlatilag ezeket a méréseket mi 
publikáljuk a honlapunkon, a szelessav.net honlapunkon, és onnan láthatják 
ők is, hogy a hatóság mit mért, s amennyiben úgy ítélik meg, hogy fejleszteni 
kell az adott területen, az adott kistérségben, akkor ezt ők megtehetik.  

Emlékeztetőül még annyit, hogy a hatóság korábban hatósági 
szerződésben előírta a mobilszolgáltatók számára, hogy a 4G technológiával az 
ország területét le kell hogy fedjék, és itt gondoltunk azokra a térségekre is, 
amelyek ezer fő alatti lakossal rendelkeznek, tehát a kisebb településekre is, és 
gyakorlatilag amit vállaltak a mobilszolgáltatók ezen a területen, lefedték az 
országot. Azt gondolom, hogy igazából ma a magyar mobilhálózatoknak a 
képességei az internet szempontjából Európa legjobb hálózataié közé 
tartoznak, ami köszönhető annak, hogy egyrészt mérésekkel tudjuk 
alátámasztani, hogy megmértük, és valóban, amit vállaltak, megépítették 
ezeket a hálózatokat a szolgáltatók, de egyébként ugyanolyan jó a vezetékes 
szolgáltatás is. De van még hova fejlődni természetesen, tehát vannak újabb 
technológiák, újabb kihívások mind a szolgáltatók, mind pedig a hatóság előtt 
is.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Szakács képviselő úrnak adom meg a szót - úgy 

tűnik, hogy nem kapott választ valamelyik kérdésére. Öné a szó, képviselő úr! 

További kérdések 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Lehet, hogy akkor 
én voltam túl félreérthető, de akkor pontosítanám. Nyilvánvalóan nem a 
tulajdonosi háttérről szeretettem volna kérdezni, mert az adott. Hogy ez 
hogyan alakult így, ott egy másik hatóságnak a véleménye lesz majd irányadó, 
azt nyomozóhatóságnak hívják, folyamatban lévő büntetőeljárások vannak 
éppen, aztán már mindent lefoglaltak, vagy nem foglaltak le, itt a sajtóhírektől 
függ a dolog, az egy másik kérdés. Hogyan tudnak együttműködni, és milyen 
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piacok irányába szeretnének nyitni szakmai szempontból egy olyan cég 
tekintetében, a hatóság hogyan működik együtt a tulajdonosokkal, a 
tulajdonos képviselőjével és azzal a miniszteri biztossal, akit akkor 
kineveztek? Tehát hogy valami… Hogy egyszerűen fogalmazzak: ki tud-e jönni 
abból a katyvaszból, amit kikavartak, ebből a dologból annál a cégnél, ahol 
30 ezer magyar munkavállaló van, és közel 500 ezren ott tartják a 
megtakarításukat. Én úgy gondolom, hogy egy hatóságnak ebben kell legyen 
véleménye. Tehát valójában nem a tulajdonosi háttérre szerettem volna 
rákérdezni. 

Mindig ilyen nagyon elegánsan és gyorsan elsiklunk egy hatalmas 
költségvetési tartalék mellett, ami 30 milliárd forintot meghalad, anélkül, 
hogy célt tennénk mellé, és legalább már egy akkor valósulna is meg belőle. 
Ezért még egyszer szeretnék nyomatékosan rákérdezni arra: miért van 
szükség arra, hogy ekkora tartaléka legyen, hogy 30 milliárd forintot 
meghaladó, egy magyar megyei jogú város egyéves költségvetését meghaladó 
tartaléka legyen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Az elnök asszonynak adom meg a 

szót a válaszadásra.  

Dr. Karas Monika válasza 

DR. KARAS MONIKA elnök (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Akkor megyek sorban. A Posta volt most az első kérdés. A Posta vezetésével a 
szakmai kérdésekben megfelelően együtt tudunk működni. A miniszteri 
biztosra meg az egyéb, a Posta életében kialakult változásokra meg csak azt 
tudom mondani, hogy ez a mai beszámolónk a 2015. évről szól, tehát én nem 
gondolom, hogy most abba nekem tisztem lenne belemenni, hogy azóta 
milyen változások történtek, nem is készültünk rá. Ez egy éves beszámolónak 
a szóbeli kiegészítése, a napi eseményekre nem tudok most önnek olyan 
szinten válaszolni, amilyet elvárna.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem maradt más hátra, mint a 

beszámolóról való szavazás. 
Én azt gondolom egyébként, az írásbeli beszámoló kellő alapossággal 

foglalta össze a 2015. év működésével kapcsolatos eseményeket. Ami örömteli, 
és ezt az elnök asszony is kiemelte, hogy jelentős díjcsökkenések mentek 
végbe a 2015. évben, különösen a hívásvégződtetési díjak terén. Bízunk benne, 
hogy ez a folyamat a későbbiekben is hasonlóan halad.  

Illetve ami szintén szimpatikus volt, hogy az ellenőrzések igen nagy 
számban történtek meg a széles sávú internet sebességét illetően, a 
mobilinternetek tekintetében több mint 3 millió ilyen mérést végeztek el, a 
kábelszolgáltatások terén pedig több mint másfél milliót. Azt gondolom, hogy 
ez fontos és helyes, hiszen számos olyan problémával találkozunk az 
internethasználat során, ami az ígért vagy garantált sebességhez képest annál 
kisebb teljesítményt jelent a valóságban, itt tehát ez részben fogyasztóvédelmi 
kérdés is, hogy azoknál a szolgáltatásoknál, amelyeknek a díjai tartalmaznak 
garanciát arra vonatkozóan, hogy ott milyen sebességgel és milyen 
gyorsasággal tudnak internetelérést kapni a szolgáltatók, azok a valós életben 
is teljesüljenek. Én tehát úgy gondolom a beszámoló és a szóbeli kiegészítés 
alapján – a 2015. év működését érintő kérdéseket tisztázva – én a 
beszámolónak az elfogadását javaslom.  
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Határozathozatal 

Képviselőtársaim kaptak egy határozattervezetet, amelyben a 
Gazdasági bizottság 40/2014-2018. számú határozati javaslata szerepel. 
Kérdezem, hogy ki az, aki ezt a határozati javaslatot támogatja. Aki igen, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen. Ki az, aki 
nem? (Szavazás.)  

10 igen és 2 nem mellett a bizottság a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadta.  

Köszönöm szépen az elnök asszonynak és kollégáinak, hogy részt vettek 
a bizottság ülésén, és segítették a munkánkat. Ezzel az 1. napirendi pont 
végére értünk. (A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság képviselői 
távoznak.) 

Gulyás László, Balogh Árpád és Klados Gusztáv, a DBR Metró 
Projekt Igazgatóság volt igazgatóinak meghallgatása az 
Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a 4-es metró 
beruházásáról készült elmarasztaló jelentése kapcsán 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amelynek keretében köszöntöm a 
bizottság előtt Balogh Árpád projektigazgató urat, és meg is kérem, hogy 
foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál. (Megtörténik.)  

A mai bizottsági ülésre Gulyás László, Balogh Árpád és Klados Gusztáv 
urakat hívtuk meg, akik a DBR Metró Projekt Igazgatóság projektigazgatói 
voltak. Gulyás László levélben jelezte, hogy ő nem kíván részt venni a 
bizottság ülésén, részben azért, mert az őáltala végzett munka olyan szakmai 
természetű, hogy azt itt egy bizottsági ülés keretében ő nem érzi 
megvitathatónak, elsősorban olyan műszaki jelentőségű volt az, másrészt 
pedig az eltelt idő miatt nem emlékszik már pontosan az eseményekre. Klados 
Gusztáv úr pedig külföldön tartózkodik, ő azt jelezte, hogy legkorábban nyár 
végén tud a bizottság rendelkezésére állni, amennyiben az utazásával 
kapcsolatos költségeket megtérítjük - ezt majd a parlament elnökével kell a 
későbbiekben egyeztetnem.  

Balogh Árpád úr elfogadta a meghívásunkat, amit külön köszönök, 
hiszen a korábbi meghallgatások alapján egyértelműen rögzíthetjük azt, hogy 
a metróberuházás irányítása, azzal, hogy kikerült a Fővárosi Közgyűlés 
hatásköréből, és átkerült a BKV-hoz, a BKV-n belül a DBR Metró Projekt 
Igazgatóság volt az, aki az operatív irányítását végezte a beruházásoknak, és 
azt is tudjuk a korábbi meghallgatásokból, hogy ennek a DBR Metró Projekt 
Igazgatóságnak gyakorlatilag közvetlen irányítása volt Demszky Gábor 
főpolgármesteri kabinetje, illetve a főpolgármester-helyettesek kabinetje 
részéről. Számos kérdés viszont még mindig tisztázatlan, többek között az, 
hogy minek köszönhető, pontosabban minek a következménye az, hogy egy 
200 milliárd forintra tervezett beruházás több mint 400 milliárd forintba 
került a végére, de azt is szeretnénk megtudni, hogy egy egyébként 2010-ben 
lezárni tervezett beruházás hogyan húzódhatott 2013-ig, és számos olyan 
kérdés, amely az irányítás politikai természetére vonatkozik a szakmai 
irányítás helyett, szintén tisztázásra vár. Nagyon remélem, hogy Balogh Árpád 
úr meghallgatása számos kérdésre választ tud adni.  

Arra szeretném kérni önt, hogy a bevezetőjében minden olyan fontos 
kérdést vezessen elő, amely az ön munkáját érintette, nyilvánvalóan a projekt 
előkészítettségével, a projekt menedzselésével kapcsolatosan, a határidők 
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betartása, be nem tartása kapcsán; illetve hogy ön hogy látja, mitől drágult 
meg ennyire ez a beruházás, és mitől nyúlt meg ennyi évvel, aminek a 
következtében több tízmilliárd forint kötbért kellett kifizetnie a fővárosnak. 
Öné a szó tehát a bevezetésre, utána pedig képviselőtársaimnak nyílik 
lehetősége arra, hogy Balogh Árpád úrnak kérdéseket tegyenek fel.  

Balogh Árpád tájékoztatója 

BALOGH ÁRPÁD, a DBR Metró Projekt Igazgatóság volt igazgatója: 
Hallható vagyok akkor? (Közbeszólások: Igen.) Akkor tisztelettel köszöntöm a 
bizottságot, és köszönöm a lehetőséget a meghallgatásra. Elsősorban két 
fontos kérdéskört kell körbejárnunk: a költség-, illetve az ütemtervet. Azt 
azért hozzáteszem, hogy én 2007. július 1-je és 2008 szeptembere között 
voltam a DBR Projekt igazgatója, és tulajdonképpen az akkori tapasztalatokat 
tudom megosztani önökkel, amelyek szerintem elég sok következtetésre is 
adnak okot.  

Kezdjük a költségekkel! Azt azért elöljáróban szeretném leszögezni, 
hogy ez a metróberuházás, maga a környezete, a városon belüli elhelyezése 
miatt azért nem egy olcsó beruházás volt alapjaiban sem, tehát hogy ilyen 
nagy, grandiózus állomások épültek 40 méter mélyen, gondolhatunk itt a 
Fővám térre, a Gellért térre, a Móricz Zsigmond körtérre, azért ezek nem olcsó 
építkezések. Ehhez még hozzájárul az, hogy maga az alagútépítés a Duna alatt, 
illetve a pesti oldalon nagyon kockázatos talajviszonyok között, nagyon magas 
talajvízszinttel, homokoskavics-rétegben történt, tehát ez műszaki 
szempontból egy eléggé kockázatos létesítmény. A budai oldalon viszonylag a 
kiscelli agyagban ment a fúrópajzs, tehát az viszonylag kevés kockázattal járt, 
de a Duna alatti, illetve a pesti oldali nagy kockázattal járt. Ezt valamiért a 
piac beárazza.  

Ennél sokkal érdekesebb a 4-es metró szerződéskötési rendszere, 
ugyanis a kivitelezési munkákra a szerződéseket az úgynevezett FIDIC Sárga 
Könyv szerint kötötték, ami azt jelenti, hogy a megbízó valamilyen szintű, 
gyengébb szintű, alacsonyabb szintű tendertervek alapján pályáztatja meg a 
kivitelezést, és magukat a kiviteli terveket és a különböző technológiákat a 
kivitelező cég készíti. Na most, ez azt jelenti, hogy a tervezés és a kivitelezés 
felelőssége, illetve kockázata jelentősen átszáll a kivitelező oldalára, ezt persze 
a piac kőkeményen beárazza. Ezzel szemben van egy másik út vagy másik 
megoldás, az az úgynevezett FIDIC Piros Könyv, ami azt jelenti, hogy a 
megbízó készítteti el a kiviteli terveket, a kiviteli tervezés felelőssége és 
kockázata marad a megbízónál, és a kiviteli tervek alapján pályáztatja meg a 
beruházást, ami azt jelenti, hogy a piac szereplői nagyon tiszta, világos tervek 
alapján tudnak dolgozni, tervezhető maga az egész beruházás, ezáltal nyilván 
sokkal olcsóbbak ezek az ilyen jellegű szerződések. Azt azért hozzáteszem, 
hogy érdekes módon a FIDIC Piros Könyvnek, amit mondtam, amikor a 
megbízó készítteti el a kiviteli terveket, annak az is a neve, hogy Építőipari 
beruházások szerződéses feltételei, míg a másik, a Sárga Könyv, amit a 4-es 
metró esetében alkalmaztak, az pedig a Gépészeti beruházások szerződéses 
feltételei. Megjegyzem, hogy e között a tizen-egynéhány szerződés között azért 
van kettő, amit valószínűleg célszerűbb volt a Sárga Könyv szerint 
szerződtetni, ez a rendszerek, áramellátás, tehát a Siemens-szerződés, illetve 
az alagútépítés szerződése, ennél a kettőnél ez valószínűleg megállja a helyét. 
A többinél, amikor a konkrét építőipari kivitelezés folyik, a FIDIC Piros Könyv 
az árcsökkentő hatása, illetve a tisztább lebonyolítói…, a szereplők teljesen, 
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sokkal jobban, tisztábban látják a lehetőségeket, ez nyilván sokkal olcsóbbá 
tehette volna a beruházást.  

Van egy harmadik szempont, amely valószínűleg érdekes lehet itt, 
amire 2007. év vége felé kezdtünk rádöbbenni. 2007. április 4-én elindult a 
fúrópajzs, és akkor, utána derültek ki azok a különböző furcsa helyzetek, hogy 
folyt a tíz állomás, ilyen szigetszerűen a tíz állomás kivitelezése, az 
állomásépítés, és amikor jött a fúrópajzs, akkor derült ki, hogy 
tulajdonképpen az a fajta ütemterv, amit az egyik vállalkozó mondjuk az 
állomásépítésnél alkalmaz, és éppen a kivitelezése folyik, az nincs 
összeegyeztetve a fúrópajzs ütemtervével. Konkrét példát mondok: az egyik 
állomásra például azért nem tudott behaladni időben a fúrópajzs, mert éppen 
ott volt az állványzat, ott voltak az állomásépítő falazatállványai, és azokat 
nem lehetett elbontani, mert akkor kidőlt volna a betonszerkezet.  

Ebből a különböző, szigetekként megkötött szerződéses rendszerből 
adódott az, hogy igazából ha az egyiknél ugyan volt kötbérezés, de nyilván 
valami miatt a másiknál… Tehát hogyha az egyiknél kifizettük volna, akkor a 
másik kéri, tehát hogyha mondjuk az állomásépítést megkötbérezzük a 
csúszás miatt, akkor azt nyilván a fúrópajzsos kéri viszont. Igazából én tehát 
azt látom, hogy a legnagyobb probléma itt az ütemterv, illetve a kötbér 
kérdésében az volt, hogy valamennyi szerződésben önállóan, külön-külön 
voltak kötbérek, határidők, feltételek, de magában a projektben mint 
összességében nem volt. Ebből adódik az, hogy olyan szerződéses rendszerek 
voltak, amelyekből igazából a megbízó nem nagyon tudott jól kijönni.  

Megjegyzem, hogy mind a két esetben, illetve, bocsánat, még mondok 
egy harmadikat is a FIDIC-re: az úgynevezett kulcsrakész beruházások, a 
FIDIC erre is tud egy megoldást, a FIDIC Ezüst Könyv, ami azt jelenti, hogy 
tulajdonképpen a megbízó különböző szintű pályáztatás…, tehát egy 
kivitelezővel, egy menedzsmenttel szerződteti le az egész beruházást, aminek 
tulajdonképpen az a hátránya, hogy nyilván az összes engedélyeztetési, 
terveztetési kockázat átszáll a vállalkozóra, de egy biztos: sokkal 
gördülékenyebb, tisztább, sokkal hatékonyabb abból a szempontból, hogy a 
megbízó különböző mérföldköveket, határidőket tud megszabni a vállalkozó 
részére, és nyugodtan hátradőlhet, és várja, hogy a különböző határidőre 
elkészült-e, és akkor fizet.  

Megmondom őszintén, nem tudom, hogy korábban történt-e ebben a 
három rendszerben valamiféle előzetes tanulmány, hogy melyik az 
egyszerűbb, meg melyik az olcsóbb. Egy biztos: a 2007 márciusában a 
Fővárosi Közgyűlés által elfogadott úgynevezett 4C ütemterv - aminek a 
határideje az volt, hogy 2010 októberében a 4-es metró üzemel - kapcsán 
2007-ben láttuk, hogy ez tarthatatlan. Ehhez a fajta dologhoz, hogy meg volt 
szabva egy befejezési határidő, nyilvánvalóan alkalmasabb ez a FIDIC sárga 
könyves rendszer, mert minden felelősséget áthárít a kivitelező felé, viszont a 
szerződéses oldalt, tehát a jóval magasabb szerződéses árakat, illetve a 
kötbérek ilyenfajta anomáliáit a FIDIC Sárga Könyv nem tudja feloldani. 
(Bánki Erik, a bizottság elnöke elhagyja az üléstermet.) 

Igazából azt azért látni kell, hogy valamennyi esetben, tehát akár a 
megbízó tervezteti, akár a kivitelezővel terveztetjük, mind a két esetben egy 
nagyon-nagyon erős projektmenedzsmentre lett volna szükség. 2007-ben a 
DBR Projekt Igazgatóság 18 fővel indult. Én korábban is mondtam, hogy 
minden kollégámról a legnagyobb tisztelettel tudok beszélni, de ez a létszám, 
az összetétel és a létszám sem alkalmas arra, hogy ekkora beruházást 
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lebonyolítson mint projektmenedzsment. Ennek az elkerülése érdekében több 
lépést tettünk a városvezetés felé, szerencsére ebben a kérdésben sikerült 
nyitott fülekre találni, és elkezdődött a DBR Metró Projekt Igazgatóság 
létszámának a feldúsítása.  

Még egy gondolatig visszatérve az ütemtervre: amikor többször láttuk a 
2007. év vége felé, hogy ezt a beruházást 2010 októberében nagyon-nagyon 
nagy valószínűséggel nem lehet befejezni, akkor több erőfeszítést tettünk az 
ütemterv meghosszabbítására. Én szakmailag - optimista emberként - két évet 
tippeltem, illetve nem tippelten, hanem tulajdonképpen két évet láttam, hogy 
annyi csúszással ezt a beruházást be lehet fejezni, a pesszimistábbak három-
négy évet mondtak, de akkor a városvezetéstől fél év ütemterv-módosítást 
kaptunk a 2007. év végén. Az a hat hónap, látszik a befejezésnél, nem volt 
elegendő.  

Tulajdonképpen a költség- és ütemtervekkel kapcsolatban ennyit tudok 
elmondani. Korábban is többször említettem, hogy a legnagyobb problémát 
én abban láttam, hogy bármilyen szakmai, műszaki döntést soha nem tudtunk 
önállóan meghozni, minden esetben a fővárosi kabinet vagy pedig a Fővárosi 
Közgyűlés elé kellett vinnünk az érdemi döntéseket. Ez nagyon 
megnehezítette a beruházás lebonyolításának a gördülékeny menetét. Én egy 
ideig tudtam ezt tolerálni magamban, de a 2007. évben, 2008-ban 
folyamatosan fel akartam állni a székből, ami 2008 szeptemberében sikerült.  

Tisztelt Bizottság! Én nagyjából ennyit tudok vagy kívánok elmondani. 
Nyilván ezer más kérdés lehetne, és korábban is voltak különböző fórumok, 
ahol ezt elmondtam. Nem tudom, hogy elegendő volt-e, nem tudom, hogy ez a 
Gazdasági bizottság előtt elegendő volt-e, ha nem, akkor természetesen 
válaszolok a kérdésekre.  

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

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy van-

e Balogh úrhoz, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel. 
(Jelzésre:) Hadházy képviselő úr, parancsolj! 

Kérdések, válaszok 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Itt igazából egy nagyon fontos kérdés a FIDIC-féle szerződés 
kérdése, hogy a Sárga, a Piros vagy az Ezüst Könyv alapján történik-e, meg 
egyáltalán hogy a FIDIC egy jó konstrukció-e. Alapvetően komoly szakmai 
viták vannak ebben a kérdésben, hogy ez mennyire alkalmazható, hiszen ez 
egy kalap alá veszi gyakorlatilag a világ összes jogrendszerét, és azt mondja, 
hogy márpedig ez sablonszerűen alkalmazható, habár azért meggyőződésem 
szerint van arra lehetőség, hogy bizonyos keretek között az ország 
jogrendszeréhez és szokásaihoz igazítva kerüljön kidolgozásra ez. De igazából 
az alapproblémát én abban látom, amit végül is ön is elmondott, hogy a 
projektmenedzsment nagyon gyenge volt ebben a kérdésben, egyrészt nem a 
létszáma, a 18 fő, az igazából szerintem semmi, nem lehet 18 fővel egy ilyen 
típusú beruházást levezényelni, már csak azért sem, mert valóban egy 
rendkívül bonyolult és nagyon sok váratlan körülményt előidézhető, előidéző 
műszaki szerződésről volt szó. Nekem tehát az a benyomásom az ön által 
elmondottakból is, meg az egyéb ismereteimből is, hogy ennek a 
beruházásnak az egyik nagyon nagy hibája az volt, hogy a beruházást 
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lebonyolító, felügyelő szervezet szakmai megerősítése nem történt meg, és 
éppen ezért könnyen kicsúszhatott a menedzsment irányítása alól az egész 
beruházás.  

Azért azt, megmondom őszintén, nehezen tudom elképzelni és 
elfogadni, hogy ilyen típusú szervezési, ütemtervi, tervezési problémák 
előadódjanak, hogy mondjuk az alagútfúrás és az állomáskészítés összhangja 
nem teremthető meg, azért mondjuk ezt 18 fővel is meg lehet oldani, de azt 
gondolom, hogy nem ez volt a fő problémája ennek a beruházásnak ilyen 
formában, hogy néhány hetes csúszások így előadódhattak, meg hogy ebből 
származóan bizonyos határidőcsúszást okozó költségek nem voltak 
érvényesíthetők a kivitelezők, a fővállalkozók irányába. (Bánki Erik, a 
bizottság elnöke visszatér az ülésterembe.) A fő problémát én, mondom még 
egyszer, abban látom, hogy a beruházás felelőse, a Fővárosi Önkormányzat 
nem járt el kellő alapossággal annak érdekében, hogy ez a beruházás minden 
tekintetben megalapozott legyen, jól előkészített legyen, és jól menedzselhető 
legyen. Nem kívánom önt felmenteni, hiszen nem ismerem a részleteket, csak 
az ön elmondásából és az egyéb kérdések összerakásából adódik ki ez a 
véleményem. Köszönöm szépen.  

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

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, hogy további kérdése van-

e Balogh úrhoz valakinek. (Senki nem jelentkezik.) Nekem volna néhány, 
azokat feltenném, és kérném is, hogy majd adjon választ ezekre.  

Egy viszonylag rövid időszakot töltött el a DBR Metró Projekt Kft. 
vezetésével, 2007. július 1-jén lépett be, és 2008 szeptemberéig dolgozott ott, 
de elég sok minden történt ebben az időszakban, a beruházásnak az egyik 
legizgalmasabb része talán éppen a fúrópajzs megindulása és az alagútfúrás, 
és ahogy ön is elmondta a bevezetőjében, a legtöbb problémát is ez okozta, 
hiszen itt derültek ki azok a szervezésbeli, előkészítésbeli hiányosságok, 
amelyek a különböző állomások és az alagútfúrás ütemének az 
összehangolatlanságával jelentős kötbérfizetési kötelezettséget 
eredményeztek.  

Az már Aba Botond meghallgatása során kiderült, hogy 2006 őszén egy 
erőteljes politikai nyomásra kellett elindítani a fúrópajzsot, hiszen az 
önkormányzati választások közeledtével Demszky Gábor újraválasztása ezen 
múlt vagy múlhatott, legalábbis az ő értelmezése szerint, ezért adott többször 
is olyan utasítást, hogy mindenképpen el kell indítani a fúrópajzs-beruházást 
még az önkormányzati választások előtt, annak ellenére, hogy egyébként ezt 
semmiféle racionális érv nem támasztotta alá. A kérdésem önhöz az, hogy ön a 
működése során kapott-e olyan utasításokat, amelyek feltehetően politikai 
szándékból származtathatók, és egyébként felülírták azokat a műszaki, 
gazdasági racionalitásokat, amelyeket önök a projektcég vezetőjeként hoztak 
volna; és ha voltak ilyen utasítások, azok milyen irányba mutattak, a kivitelező 
kiválasztásával kapcsolatosak, különböző eljárásokkal, kivitelezési, illetve 
tendereztetési eljárásokkal kapcsolatban voltak, vagy esetleg konkrét cégek 
kiválasztására vonatkoztak-e?  

Azt is említette, hogy az összehangolatlanság elkerülhető lett volna 
azzal, hogyha egy valós kiviteli terv készül, és az egész pályáztatás a kiviteli 
terv birtokában és annak a részletkérdéseivel való megismerkedést követően 
történt volna. Ilyen nagyságrendű beruházás esetén, ön mégiscsak műszaki 
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ember, és dolgozott több területen is a piacon, ilyen nagyságrendű beruházás 
esetében az szokványos-e, hogy generálkivitelező nélkül fog hozzá a beruházó 
a munkálatok megkezdéséhez, ami egy oldalról lehet hogy olcsóbb, más 
oldalról most láttuk éppen a négyesmetró-beruházás tapasztalatait, hogy 
jelentős árdráguláshoz vezethet.  

Szeretném, ha még egy fontos kérdést jobban kibontana. Beszélt arról, 
hogy ön szerint miért volt ennyire drága a beruházás, nyilvánvalóan a pesti 
oldal, illetve maga a Duna alatti alagút építésének a talajviszonyokkal 
összefüggő kockázatai miatt, ez érthető. Számos esetben kellett vagy kellett 
volna kötbért fizetni, ami egyébként a beruházó szempontjából előnyös 
lehetett volna például a metróállomások építési csúszásainál, azonban ha jól 
értettem önt, amennyi kötbért beszedett a beruházó a metróállomás építőitől, 
annyi kötbért ki kellett fizetnie a fúrópajzs működtetőjének, hiszen ő pedig ott 
volt a fúrópajzzsal, és rendelkezésre állt. Jól látom-e ezt, és ön szerint itt ezt 
egy jobb szervezéssel el lehetett-e volna kerülni? Illetve történtek-e konkrétan 
olyan kivitelezőkiválasztások, amelyeket egyébként maga az OLAF-jelentés is 
említ, ahol nem minden esetben a legjobb ajánlattevő nyert, tehát nem 
minden esetben a legkedvezőbb ár számított, hanem gyakran éppen a 
legdrágább árajánlatot tevőt választották ki a beruházók. Ön ebből felelős 
vezetőként mit látott, és ez esetben kapott-e olyan utasításokat, amelyek 
befolyásolták a döntést? 

Végül szeretném, ha arra is konkrét választ adna, hogy ha politikai 
utasítást kapott, azt kitől kapta, hiszen az is többször elhangzott már 
meghallgatás során, hogy bár Demszky Gábor tagadja az érintettségét, mégis 
akik a bizottság elé eljöttek, elsősorban Aba Botond beszámolójából 
egyértelműen kiderült, hogy Demszky Gábor főpolgármester kabinetjétől 
kapta az utasításokat, tehát ilyen módon minden fontos kérdésről naprakész 
információval rendelkezett a főpolgármester, és itt a főpolgármester-
helyettesek esetében is lenne kérdésem, hogy volt-e olyan főpolgármester-
helyettes, akitől konkrét információkat kapott, és ezek az információk 
egyébként egy irányba mutattak-e? Köszönöm szépen.  

 
BALOGH ÁRPÁD, a DBR Metró Projekt Igazgatóság volt igazgatója: 

Köszönöm szépen. Akkor válaszolhatok, ugye?  
 
ELNÖK: Természetesen, köszönjük.  
 
BALOGH ÁRPÁD, a DBR Metró Projekt Igazgatóság volt igazgatója: 

Akkor először az első kérdésre válaszolnék, igazából konkrét kérdés nem volt, 
de a FIDIC szóba jött. Egy biztos: hogy magamat szakembernek vallva én azt 
mondom, hogy a FIDIC valóban egy nagyon jó, egységes rendszer, a világ 
összes országában alkalmazható, viszont biztos, hogy mint minden akkor 
működik jól, hogyha jól tudjuk alkalmazni a magyar jogrendszerhez is. Én azt 
szoktam mondani, hogy a FIDIC ezer sebből vérzik, de sajnos jobbat még nem 
találtak nála. Valóban az kellett volna, hogy konkrétabb…, tehát vagy nem 
FIDIC szerint, vagy pedig önálló beruházásként folytatni.  

A konkrétabb kérdésekre: azt látni kell, hogy 2007-ben már a DBR nem 
kft.-ként, hanem a BKV-nak egy önálló szervezeti egységeként működött. 
Nekem igazából három személy volt a felettesem, hogy úgy mondjam: egyrészt 
a legfontosabb a BKV vezérigazgatója, aki a munkáltatóm is volt, mellette volt 
egy BKV-vezérigazgatóhelyettes, aki a metróépítésért felelt, és volt a főváros 
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részéről a metróprojektbiztos, és azt azért el kell mondanom, hogy én 
közvetlenül, személyesen a város vezetésétől, tehát sem a főpolgármester 
úrtól, sem a -helyettesektől közvetlenül utasítást nem kaptam, az azonban 
egyértelműen látszott, hogy valamennyi kérdést, valamennyi műszaki, 
szakmai, szerződéses kérdést minden esetben a hétfőnként ülésező fővárosi 
főpolgármesteri kabinet elé kellett vinni, tehát tulajdonképpen az ütemtervtől 
kezdve mindenben, minden ilyen kérdésben első menetben ott történtek a 
döntések.  

Azt korábban is elmondtam, hogy kétszer is le akartuk állítani magát a 
beruházást pont ezek miatt az anomáliák miatt, amiket elmondtam, hogy 
kötbér, ütemterv, szerződéses feltételek, mind a kétszer nemet kaptunk, úgy 
fogalmaztam korábban is, hogy falakba ütköztünk.  

Az biztos - még egy másik kérdés volt a generálkivitelezés -, hogy a 
generálkivitelezővel valóban egy ekkora grandiózus beruházásnál sokkal 
kényelmesebb, sokkal gördülékenyebb, sokkal számonkérhetőbb beruházás 
lehetett volna, nem beszélve arról, itt visszavezetve, hogy ahhoz viszont nem is 
kellett volna nagyszámú projektmenedzsmentet alkalmazni, mert 
tulajdonképpen ahhoz, hogy a különböző ütemterveknek megfelelő 
kötbérterhes határidőket valaki megállapítsa, ahhoz nem kell olyan nagy 
létszám. Én tehát azt gondolom, hogy egy ekkora beruházást nagy 
valószínűséggel sokkal gördülékenyebben le lehetett volna bonyolítani egy 
kivitelezővel, de azt azért hozzáteszem, és mondtam is, hogy az árat, a 
kockázat árát azért a piac beárazta volna, tehát valószínűleg drágább lett, 
lehetett volna. Nem tudom, történtek-e ilyen benchmarkok, tehát volt-e 
piackutatás az előkészítés során, énnekem erről nincs információm.  

Azt azért a kérdésre válaszolva el kell mondanom, hogy amikor én 
odakerültem, akkor már a szerződések 90 százaléka meg volt kötve, és én, 
mint mondtam, személyesen senkitől utasítást nem kaptam akár mondjuk egy 
kivitelező kiválasztásában, akár bármilyen szerződéskötés megkötésére, de a 
különböző… Az is furcsa volt, hogy a szerződéspályáztatásoknál, tehát a 
kivitelezőpályáztatásoknál minden esetben volt egy fővárosi úgynevezett 
tenderbizottság, amely számomra teljesen érthetetlen módon került elő. Volt 
egy értékelés, amit szakmai szempontból, jogilag, pénzügyileg, műszakilag egy 
közbeszerzési bizottság megnézett, és e felett volt ez az úgynevezett 
tenderbizottság, amely pedig a Fővárosi Közgyűlés képviselőiből állt. 
Hozzáteszem, hogy volt egy-két olyan tendereljárás, ami amiatt húzódott el, 
mert ezt a tenderbizottságot nem tudta delegálni a főváros vagy a fővárosi 
pártok, nem tudom, hogy mondjam, nem tudták delegálni, nem sikerült 
megállapodni, és ezért heteket húzódott egy ilyen eljárás, főleg a 
döntéshozatalban.  

Nem tudom, hogy sikerült-e minden kérdésre válaszolni. Ha nem, 
akkor elnézést kérek. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Még annyi esetleg, hogy amikor azt 

nézzük, hogy mitől drágulhatott ilyen irreális mértékben a beruházás, az okok 
között említette az előkészítetlenséget, a beruházás összehangolatlanságából 
eredő problémákat, így a kötbérfizetési kötelezettségeket, illetve most a 
fővárosi tenderbizottság mulasztásaiból eredő csúszásokat, amelyek a 
közbeszerzési eljárásokat lassították. Van-e más olyan tényező, amelyet ön 
még lényeges elemnek lát abban, hogy ez az irreális drágulás volt, tehát hogy 
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több mint kétszeresére drágult a beruházás a tervezett adatokhoz képest, hogy 
ezt mi okozhatta?  

 
BALOGH ÁRPÁD, a DBR Metró Projekt Igazgatóság volt igazgatója: 

Még egyszer hangsúlyozom, hogy igazából a legnagyobb drágulást én 
mindenképpen a szerződéses feltételrendszerekben látom, tehát abban, hogy 
önálló szigetként történtek ezek a kivitelezések, a szerződéskötések, ráadásul 
megítélésem szerint a két eljárás közül a kivitelezés szempontjából a 
drágábbikat választották. Azt azért hozzá kell tennem a két szerződéses 
feltételrendszer kapcsán, hogy magukat a kiviteli terveket így is, úgy is el kell 
készíteni, a kiviteli terveket így is, úgy is ki kell fizetnie a megbízónak. 
(Hadházy Sándor: Felelősség! Felelősség!) Nem mindegy, hogy én 
pályáztatom akár több közbeszerzéssel, vagy pedig magának a kivitelezőnek a 
kezébe adom ezeket a lehetőségeket. A példa azt mutatja, hogy ezt a piac 
beárazta, ezt a szerződéses feltételrendszert, és egy biztos: hogyha a Piros 
Könyv szerint járt volna el a projekt, akkor jóval erősebb előkészítés kellett 
volna, valószínűleg tovább húzódott volna az előkészítő szakasz, mint a sárga 
könyvesnél, de az is biztos, hogy sokkal tisztább, egyértelműbb lebonyolítás 
lett volna a kivitelezés során.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, Balogh úr.  
Még egyszer köszönöm, hogy a bizottság elé jött, és azzal, hogy az ön 

munkájával kapcsolatos információkat megosztotta a bizottsággal, azzal sokat 
segített a munkánkban, abban, hogy tisztán lássuk, hogy a rendszerváltozás 
óta eltelt időszak legnagyobb korrupciós botránya milyen körülmények között 
alakulhatott ki, mik vezettek odáig, hogy egy 200 milliárd forintra becsült 
beruházás költségei 400 milliárd forint fölé emelkedtek, sőt volt olyan 
időpillanat, amikor úgy tűnt, hogy a 450 milliárd forintot is el fogják érni.  

Most is megerősödött bennem legalábbis az a vélemény, miszerint egy 
előkészítetlen projekttel állunk szemben, amely egyértelműen egy olyan 
politikai ambíciója volt a főváros akkori vezetőjének vagy vezetőinek, amelyet 
a politikai haszonszerzés érdekében is minden körülmények között végre 
akartak hajtani, annak ellenére, hogy tudták, tehát nekik biztosan tudniuk 
kellett azt, hogy ez a beruházás jelentős költségnövekedésen fog átmenni, és 
jelentős csúszásokat fog szenvedni. Ahogy ön is mondta, önök is kétszer tettek 
javaslatot a projekt leállítására, emlékezünk arra, hogy már az indítása is 
erősen megkérdőjelezhető volt, hiszen 1997-ben még a kormány napirendjéről 
is levették a döntéssel kapcsolatos előkészítő tanulmányt, hiszen 
megalapozatlannak látta akkor éppen Baja Ferenc, az akkori 
környezetvédelmi miniszter, de aztán ahogy jöttek a választások, 1998-ban 
újra napirendre kellett tűzni a témát, és másodszor már elfogadta akkor a 
Horn-kormány, és utána kezdődött egy olyan hosszú peres eljárás a 
kormányváltást követően, 1998-ban, ahol a főváros minden áron fel akarta 
gyorsítani azt a beruházást, ami teljesen előkészítetlen volt, a kormány ezt 
természetesen kifogásolta, akkor egyébként a bíróság is a magyar kormánynak 
adott igazat ebben a kérdésben, aztán 2002 után ismét előkerült a metróépítés 
dolga. Közben a főváros látható módon semmit nem tett annak érdekében, 
hogy legalább a kiviteli tervek elkészülhessenek, és ezzel megelőzhessenek 
számos olyan későbbi problémát, amelyek a kivitelezés elcsúszásához és 
drágulásához vezettek, arról nem beszélve, hogy egy olyan káosz alakult ki, 
amit ön is megerősített, azzal, hogy külön szigetekben folyt a beruházás, hogy 
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külön szerződéseket kötöttek, szerződések tömegeit kötötték meg a 
kivitelezéssel kapcsolatban, és egyre inkább egy átláthatatlan káosz alakult ki, 
amin, úgy tűnik, a főváros vezetése nem tudott úrrá lenni.  

Én tehát továbbra is azt látom, hogy annak ellenére, hogy Demszky 
Gábor próbálja magát a politikai következmények alól mentesíteni, 
egyértelműen az derül ki az ön mostani elmondása alapján is, hogy a 
metróprojektbiztoson keresztül minden kérdést látott a főváros, minden 
tekintetben tisztában voltak azoknak a döntéseknek a következményeivel, 
amelyek a későbbi drágulást és a határidőcsúszást jelentették.  

Köszönöm szépen, hogy eljött. A bizottsági ülés 2. napirendi pontját 
lezárom ezzel. (Balogh Árpád távozik.) 

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény 
módosításáról szóló T/15363. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében a 
közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell döntenünk, amely Lázár 
János, Seszták Miklós, Bencsik János és Hadházy Sándor képviselő urak 
önálló indítványa. Nem tudom, hogy a képviselő urak közül ki az, aki… 
(Bencsik János Hadházy Sándorra mutat.) …, Hadházy Sándor az, aki 
előterjesztőként az előterjesztőket képviseli. Megkérem Hadházy urat, hogy 
egészítse ki.  

Hadházy Sándor szóbeli kiegészítése 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Véleményem szerint az előterjesztés minden lényeges 
információt tartalmaz, kiegészítést nem kívánok tenni. Amennyiben van 
kérdés, szívesen válaszolok rá. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, van-e 

kérdésünk. (Jelzésre:) Igen, Tóth Csaba alelnök úr jelzi, hogy van kérdése. 
Öné a szó.  

Kérdések, hozzászólások 

TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Igen, 
lenne egy kérdésem: mi lesz a Fővárosi Vízművekkel, és mi lesz a 
fővárosiakkal? Ugyanis ez a közműadó jelenleg 700 millió forinttal terheli a 
Fővárosi Vízműveket, a tervezett módosítás után ez évi 3 milliárd forintra fog 
emelkedni. Ez azt fogja eredményezni, hogy el fognak maradni az 
infrastrukturális fejlesztések, beruházások nagy valószínűséggel, mert nem 
lesz rá forrás, illetve látható módon 2015-ben 800 millió forintos eredménye 
volt csak a Fővárosi Vízműveknek, nem lesz elegendő, hogy ezt az adót 
kifizessék, és már 2014-ben is átütemezést kértek. Úgyhogy a kérdésem 
nagyon egyszerű: mi lesz a fővárosiakkal, mi lesz a Fővárosi Vízművekkel? És 
lenne egy javaslatom is: ezt az egész adót ki kellene vezetni, nem módosítgatni 
kellene. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Van-e további kérdés? (Jelzésre:) 

Szakács képviselő úr, öné a szó. 
 



 24 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Hogy egy kicsit a 
vidék Magyarországát is idehozzuk, önök azt valószínűleg nem tudják 
egyébként, hogy e miatt a közműadó miatt a vidék Magyarországán, falvakban 
egész egyszerűen felszedték mondjuk az internetvezetéket, a kábeltelevíziós 
vezetékeket, mert a kisebb szolgáltatók nem tudták kifizetni az önök által 
folyóméterenként bevezetett közműadót, és mi is, én magam is ahhoz tudok 
csatlakozni, amit Tóth Csaba képviselőtársam mondott, hogy ez egy olyan adó, 
ami egyébként borzalmasan bünteti a lakosokat is, de azt nem biztos, hogy 
önök tudják, akár még előterjesztőként is, hogy az önkormányzati cégeket is, 
és az önkormányzati cégek ahhoz, hogy ki tudják fizetni ezt az adót, nagyjából-
egészében több száz milliárd forint adósságot vettek a nyakukba, hitelből 
fizetik ezt az adót.  

Még egy dolgot szeretnék mondani, önöknek nem, mert önök egyéni 
képviselők, de azért egy dolgot szeretnék felróni a kormánynak: két 
kormánytag megint egyéni országgyűlési képviselőként hoz be ide egy 
módosító javaslatot, megint megkerülve az összes egyeztetési mechanizmust, 
megkerülve a teljes jogalkotásról szóló törvény előírásait. Két kormánytag az, 
aki egyéni képviselőként hoz be javaslatot. Ez egy voluntarista, kádárista 
tempó. Ezt mondtam a legutóbb is, és ezt mondom most is. Ezzel kerülik meg 
a teljes egyeztetési mechanizmust, a közigazgatási egyeztetési mechanizmust, 
a szakmai egyeztetési mechanizmust, mindent. Eddig tehát csak azt kellett 
elhinnünk, hogy egy-két képviselőtársunk egy esős éjszaka végiggondolja a 
magyar médiapiacnak a helyzetét, és ír róla egy előterjesztést, és még törvény 
is lesz belőle később, most már kormánytagok is ezt teszik. Miért nem mehet 
ez végig a maga medrében? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igényt nem 

látok.  
Én annyit hozzátennék az előterjesztőket megerősítve, hogy ez egy 

olyan javaslat, amely egyébként legalább másfél éve élénken foglalkoztatja a 
szakmát, éppen azért, mert azokon a vidéki településeken, ahol nagy 
hálózattal rendelkeznek a szolgáltatók, és viszonylag alacsony a 
fogyasztószám, számukra a mostani szabályozás kifejezetten hátrányos, míg a 
nagy települések, elsősorban a főváros és a megyei jogú városok esetében, ahol 
sok fogyasztó van, és viszonylag kisebb kilométer-mennyiségű vezetékhálózat 
van, az ő számukra előnyösebb volt. Én tehát azt gondolom, hogy ez a 
törvényjavaslat, amely most előttünk fekszik, kifejezetten a vidéki szolgáltatók 
helyzetét javítja, és próbálja igazságosabbá tenni ennek a területnek az 
adóztatását, ezért én ezt mind szakmai, mind politikai szempontból támogatni 
tudom. 

Öné a szó, Hadházy képviselő úr! 

Hadházy Sándor válaszai 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Még csak annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a nagyvárosokban lévő 
rendszernek a fajlagos kihasználtsága sokkal magasabb szinten történik, mint 
a kis rendszereknek a kihasználtsága (Dr. Szakács László: Nem egy nagy 
csoda!), tehát itt igazából az egy nagyon fontos kérdés, hogy egy egységnyi 
vezetékszakaszra mennyi vízkibocsátás, illetve szennyvízelvezetés esik, és ez a 
vidéki rendszerekben jóval kisebb számot mutat, mint egy nagy rendszerben - 
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most nemcsak a fővárosról beszélhetünk, hanem általában a nagyobb 
rendszerekről beszélhetünk.  

A másik kérdés, amit ön a kábeltévé-hálózatokkal kapcsolatban 
felvetett, az nem tárgya az előterjesztésnek, úgyhogy arra nem tudok 
válaszolni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr.  
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az előttünk fekvő törvényjavaslat 

tárgysorozatba vételét. Aki igen, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 

10 igen és 2 nem mellett a bizottság tárgysorozatba vette az indítványt.  
Ezzel a 3. napirendi pontunkat is lezárjuk.  

Az ülés berekesztése 

A 4. napirendi pont, az egyebek között van-e valakinek kérdése, 
felvetése? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor a bizottsági ülést 
bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! (Dr. Szakács 
László: Hasonlókat!) 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc.) 
 
 
 

Bánki Erik 
A bizottság elnöke 
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a bizottság alelnöke 
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