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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 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 ülés napirendjére szóló meghívót. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem akkor: ki az, aki elfogadja a kiküldött tartalommal a 
mai ülés napirendjét? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nem volt. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, egyhangú szavazatával 
fogadta el a napirendjét, így munkánkat megkezdjük. 

Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca 
nélküli miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) 
bekezdése alapján) 

Köszöntöm Kósa Lajos frakcióvezető urat, aki miniszterjelöltként jött a 
Gazdasági bizottság elé meghallgatásra, hiszen a megyei jogú városok fejlesztéséért 
felelős tárca nélküli miniszterré jelölték, és a mi dolgunk - a Gazdasági bizottságnak 
mint illetékes bizottságnak -, hogy meghallgassuk miniszterjelölt urat, és végül a 
meghallgatás végén az alkalmasságról döntsünk. 

A szokásos forgatókönyvet javaslom képviselőtársaimnak: miniszterjelölt úr 
kap lehetőséget a bevezetőre, utána képviselőtársaim kapnak egy körben lehetőséget 
arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, illetve véleményt fűzzenek az elmondottakhoz, és 
végül megkérem miniszterjelölt urat, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljon. Meg 
is adom a szót Kósa Lajosnak. 

Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca 
nélküli miniszterjelölt bevezetője 

KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság ülésén, elnök 
urat, képviselő hölgyeket és urakat. 

Amikor miniszterelnök úr felkért arra, hogy vállaljam el a tárca nélküli 
miniszteri posztot a kormányban azzal a feladattal, hogy a „Modern városok” 
program nevet viselő fejlesztési programot felügyeljem, irányítsam, koordináljam, 
akkor végiggondolván az egész ügyet, jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen az a 
feladat, amivel engem a miniszterelnök úr meg szeretne bízni, illetőleg az a gondolat, 
amin ez alapszik, az nagyon-nagyon régi, úgy értem, a modern Magyar Köztársaság 
történetében. Még csak a tervezése folyt az Európai Unió fejlesztési programjának az 
első ciklusban - és ha jól emlékszem, Baráth Etele volt a tárca nélküli minisztere 
ennek a feladatnak -, amikor az a gondolat megfogalmazódott, amit egyébként 
minden parlamenti párt támogatott, hogy a vidéki Magyarország fejlesztési 
programjának a motorjai a vidéki nagyvárosok lehetnek. Különböző körökben, aztán 
a tervezési fázisban, később a végrehajtási fázisokban végigvonult mindegyik 
kormány elképzelése között az, függetlenül a politikai meggyőződéstől, színezettől, 
hogy a vidéki Magyarország fejlesztésének kulcspontjai a vidéki nagyvárosok. 

Ez egy definit kör, tehát ezen nem nagyon érdemes most itt vitatkozni. Szoktak 
néha felmerülni igények, hogy mondjuk, Esztergom esete kerüljön bele a megyei jogú 
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városok körébe. Ugye, megyei jogú város az a város, amelyik a rendszerváltáskor, 
tehát ’90-ben 50 ezer főt meghaladó lélekszámmal rendelkezett, vagy ugyan nem volt 
ekkora lakossága, de megyeközponti szerepet látott el. Több ilyen van, például 
Szekszárd vagy Salgótarján. Ők kisebbek mint 50 ezer fős városok, de 
megyeszékhelyek. Akkor kialakult ez a kör, amihez most újonnan csatlakozott Érd, és 
nem kell nagy jósnak lenni hozzá, hogy a Pest megyei agglomerációban még néhány 
év, és Gödöllő környéke esélyes arra, hogy esetleg megyei jogú várossá váljon, miután 
50 ezer fő fölötti lélekszáma lesz. Illetőleg a pesti agglomerációban tulajdonképpen 
már van egy ilyen város - össze vannak nőve -, a Váctól a Duna keleti partján lévő 
településegyüttes, csak még ők, ugye, önálló településként nem érik el, csak 
együttesen az 50 ezres lélekszámot. Tehát ez a kör még bővülni fog. Érdekessége 
ennek a körnek, hogy viszont tagságot nem veszít el senki akkor sem, ha nem megyei 
jogú: Hódmezővásárhely most 50 ezer lélekszám alatt van nem sokkal, de 
természetesen megmaradt ugyanúgy megyei jogú városnak, mint mondjuk, 
Nagykanizsa, amelyik szintén 50 ezer alá csúszott egy kicsit, de egyébként ezt a 
státuszát megőrizte. 

Tehát ez egy elég definit kör, azt gondolom, hogy ezen mindig megnyílik a vita, 
de most éppen nem érdemes ezen vitatkozni. A megyei jogú városok voltak mindig is 
azok, akik a vidéki Magyarország fejlesztési központjaként, egyfajta célterületként, 
egyfajta motorként tételeződtek minden európai uniós és hazai fejlesztési 
programban. Aztán amikor a Fidesz-kormány 2010-től kezdve felvállalta azt, hogy egy 
új programban összefogja ezeket a fejlesztési programokat és „Modern városok” 
programként ezt elnevezte, akkor tulajdonképpen csak a kereteket határozta meg, és 
a városok maguk egyeztek meg a kormánnyal arról, hogy milyen programpontokat 
terveznek meg, milyen projekteket terveznek meg ennek a programnak a keretében. 
Ennek a programnak a finanszírozása részben hazai, részben európai uniós fejlesztési 
forrásokból történik.  

Nagyon különböző projekteket alkottak meg a városok, illetőleg egyeztek meg a 
miniszterelnök úrral, mert a folyamat végén mindig ott volt egy aláírás, amikor a 
polgármester és a miniszterelnök megegyezett az adott város fejlesztési programjáról. 
Általában ezeket a projekteket az adott városokban - ezt tapasztalatból tudom, mert 
volt, van szerencsém nagyon szoros kapcsolatot ápolni a Megyei Jogú Városok 
Szövetségével, amely összefogja ezeket a városokat, 8 évig én voltam az elnöke ennek 
a szövetségnek, és most a tiszteletbeli elnökeként dolgozom a szövetségnek. Úgyhogy 
a legtöbb városban ezt egy erős társadalmi vita és egy erős tervezési folyamat előzte 
meg, ahol nagyon sok vitát lefolytattak a városvezetők a városlakókkal meg a 
különböző szervezeteikkel, tehát volt egy ilyen megelőző felmérés. Így aztán 
szükségszerűen a projektlista is tarka lett, mármint abban az értelemben, hogy mit 
szeretnének a városok csinálni. A kulturális beruházásoktól az infrastruktúra-
beruházáson át az ipari parkokig nagyon-nagyon sok projekt van, és színes a paletta.  

Durván 250 projekt az, amiről itt szó van. A durván 250-et nem azért 
mondom, mert nem tudom a pontos számot, hanem azért, mert még az sem világos 
teljes egészében néhány program esetén, hogy azt egybe kell számolni és egy 
projektről van szó, vagy két projektről. Mondjuk, az intermodális központok esetében 
általában közúti kiváltásokról is szó van, és azt egy másik külön projektként kezelik a 
programokban. Tehát, ha úgy tetszik, akkor 147, illetve 247; ha más elvek alapján, 
akkor 251 nagy projektről van szó. A teljes finanszírozás 3388 milliárd forint, durván 
3400 milliárd forint. Itt is van egyfajta tervezési bizonytalanság, mert a projektek egy 
részét úgy mérték fel, hogy még pontos tervek nem álltak rendelkezésre, ezért ez az 
összeg értelemszerűen módosulhat, mert pontos összeget akkor lehet mondani, 
amikor már egy projektre kiviteli terv szintű tervdokumentáció áll rendelkezésre, és 
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akkor lehet megmondani, hogy igazából mi mennyibe kerül. Addig csak becslések 
vannak. 

Tehát előállt ez a program, miniszterelnök úr mindegyik várossal megegyezett, 
és elindult egyfajta szervezeti rendben a megyei jogú városok által megfogalmazott 
programok végrehajtása. Most ezen a szervezeti renden szeretne a miniszterelnök úr 
változtatni, és egy kézbe szeretné venni az irányítási rendszert, mert egész egyszerűen 
most zömmel a Miniszterelnökség irányítása alatt a Fejlesztési Minisztérium, az 
EMMI és az NGM az, akiknek együtt kell működni a program megvalósítása kapcsán 
a különböző városokkal. Ez sok felesleges kör futását jelenti, és a miniszterelnök úr 
azt mondta, hogy ezt a programot egy kézbe kell venni. 

Ugyanakkor, tárgyalva a városokkal, én azt vetettem fel, hogy ez a „Modern 
városok” program tulajdonképpen nem teljesen fejezi ki azt, amire szükség van, 
ugyanis nekem az a meggyőződésem, hogy a megyei jogú városok fejlesztésével 
kellene foglalkoznia a kormánynak, és végül is a miniszterelnök ezt elfogadta, tehát 
azokkal a fejlesztésekkel is, amelyek kívül esnek ezen a „Modern városok” programon, 
mégis a kormány fontos szereplő. Típusosan ilyen fejlesztési kérdések az úgynevezett 
cross-border együttműködések, amikor a határon átnyúló, a szomszédos országgal 
együttműködve történő projektekről van szó. Számos ilyen van, viszont ezekben 
nincsen hazai forrás, mert ez teljes egészében az Európai Uniónak nem is a 
Magyarországra jutó programja, hanem ez az úgynevezett Cross-border Cooperation 
Programme finanszírozásában valósul meg. Mégis típusosan ezek megint alapvetően 
nagyvárosok - Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza -, azok a megyei jogú 
városok, amelyek a határ közelében vannak, tudnak együttműködni, és a szomszédos 
országok is azt igénylik, hogy ezek nagy projektek legyenek. Persze vannak közöttük a 
cross-borderben kicsik is, mondjuk, két, a határ ellentétes oldalán álló falu közötti út 
kiépítése vagy kölcsönös kisebb programok, de ezek között vannak nagyok, 
amelyekben a kormánynak komoly feladata van a szomszédos országgal 
természetesen, és értelemszerűen érdemes ezt is egyben nézni a megyei jogú városok 
által megfogalmazott fejlesztési programokkal. Mondom, itt csak azokról van szó, 
amelyekben a kormánynak van jelentős szerepe. Úgyhogy végül is én nemcsak a 
„Modern városok” programmal fogok foglalkozni, hanem egy kicsit szélesebb 
értelemben a megyei jogú városok fejlesztési programjával.  

Nagyon fontos megjegyeznem, hogy a „Modern városok” program egyik 
nagyon régóta közismert, kiemelt feladata a modern városok összekötése vagy a 
megyei jogú városok összekötése az európai gyorsforgalmi úthálózattal. Emlékszem, 
Manninger Jenő közlekedési államtitkárként már úgy vette át a tárcát, hogy már 
akkor az előző, a Horn-kormányzat közlekedési tárcája azzal a kérdéssel foglalkozott, 
hogy mindegyik megyei jogú várost össze kell kötni a gyorsforgalmi úthálózattal, ami 
rácsatlakozik az Európai Unió gyorsforgalmi úthálózatára. Nagy viták voltak arról, 
hogy hogyan kell ezt érteni, hogy autópályát kell ezen érteni vagy gyorsforgalmi 
úthálózatot, ami az autópályánál kisebb kapacitású és műszaki értelemben szűkebb 
kivitelezési költségű, de egyébként a célnak megfelelő hálózatról van szó.  

Elég az hozzá, hogy a magyarországi autópálya-építési program és a 
gyorsforgalmiúthálózat-fejlesztési program célja természetesen ennek a hálózatnak a 
kiépítése és ezeknek a városoknak az összekötése megbízható közúti kapcsolatokkal, 
és ennek a programnak most, az Orbán-kormány alatt, tehát a „Modern városok” 
programnak ez az infrastruktúrafejlesztés a része, és ebben van közúti fejlesztési 
program és van egyébként vasúti fejlesztési program is, tehát ez egy jelentős rész. 
Például Kaposvár esetében kulcskérdés, hogy az M7-essel megvalósuljon a 
gyorsforgalmiúthálózat-összeköttetés, ezért az M7-esből leágazó kaposvári összekötő 
szerepel ebben a 3388 milliárdos összegben.  
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Természetesen ezzel a megyei jogú városnak annyiban van feladata - nem 
előkészítő, nem beruházó, és nincs dolga a kivitelezéssel sem -, amivel dolga van, az 
az, hogy ezeket a gyorsforgalmi úthálózati elemeket főleg a városok közelében úgy 
építsék meg, hogy az valóban a várost szolgálja ki. Ez csak látszólag képtelenség, de a 
gyakorlatban egy sor gyorsforgalmi úthálózat vagy autópálya-elem úgy valósult meg, 
hogy az teljesen értelmetlen pénzpazarlás, viszont a város igényeit nem szolgálja ki. A 
legjobb példa erre Debrecen, ahol az M35-ös debreceni szakaszát úgy építették meg, 
hogy két autópályát építettek egyszerre, viszont nem lehet a város számára 
kulcsfontosságú iparterületről az autópályát rendesen megközelíteni. Ezt mi akkor is 
jeleztük, emlékszem, még a Gyurcsány-kormány pénzügyminiszterével személyesen 
jártuk be a vonalat, s ő azt mondta, hogy igen, bizony, igazunk van, teljesen 
értelmetlen két autópályát egymás mellett megépíteni. Ez úgy néz ki történetesen, 
hogy van egy kétsávos szervizút elválasztott szintű kereszteződésekkel, mellette van 
egy kétszer kétsávos leállósávos autópálya, majd megint a másik oldalon egy kétsávos 
szervizút megint elválasztott szintű kereszteződésekkel, miközben viszont a 
tervezésben néhány lehajtót elfelejtettek megépíteni, bár erre törvény kötelezte a 
tervezőket, hogy ezt be kell tervezni.  

Tehát én csak annyiban gondolom a pozíciómat ebben az értelemben 
érintettnek, hogy ezekre a problémákra felhívjuk a figyelmet, és ne építsünk olyan 
autópályát, ami sokkal költségesebb a kelleténél, ám nem szolgálja ki rendesen az 
adott várost. Sok példát lehet erre felhozni, a magyar szabványokkal kapcsolatban 
nyugodtan lehet jelezni a problémákat, mert más országok gyakorlata bebizonyította, 
hogy a magyar szabványok itt néha valóban túlzóak, és érdemes azon gondolkodni, 
hogy ezeken változtassunk annak érdekében, hogy a leghatékonyabban tudjuk ezeket 
a feladatokat megoldani. 

Összességében: nekem nagy megtiszteltetés az, hogy erre felkért a 
miniszterelnök úr, utóvégre ez a mostani Magyarország legnagyobb fejlesztési 
programja, nagyobb, mint a paksi fejlesztési program. Kulcskérdésnek tartom, hogy a 
vidéki nagyvárosok fejlődjenek, mert ez a vidéki Magyarország fejlesztésének a 
kulcsa. Azt tudni kell, hogy önmagában a megyei jogú városokban durván 2,5 millió 
ember lakik a közigazgatási határon belül, de ezeknek a városoknak a nappali 
népessége 3 millió fő, és ha az agglomerációval nézzük ezeket a városokat, akkor - 
attól függően, hogy az agglomerációt hol húzzuk meg határként - durván 4 vagy 
4,5 millió ember életét közvetlenül befolyásolja ennek a programnak a megvalósulása, 
tehát ez egy nagyon nagy feladat. A program 2022. december 31-ig tart, addig kell a 
fejlesztéseket megvalósítani, együttműködve természetesen a nemzetgazdasági 
miniszterrel.  

Megvallom őszintén, azért is közel áll ez a szívemhez, mert 16 évig vezettem 
Debrecen városát, úgyhogy az összes kollégát, meg a városok problémáit is úgy ahogy 
ismerem, mert nagyon sokat beszélgettünk egymással. A nagyvárosok polgármesterei 
nem cserélődnek olyan gyakran, tehát itt lényegében az egész mezőnyt lehet ismerni a 
kezdetektől, a városok fejlődési útját, a problémáikat, és ez mindig is közel állt 
hozzám. Nagyon büszke voltam arra, hogy a debreceniek megtiszteltek azzal, hogy 
Debrecen fejlesztésében részt vállalhattam, és bár hallatlan izgalmas a Fidesz-frakciót 
vezetni a parlamentben és az is nagy megtiszteltetés, de nagy kedvvel és ambícióval 
vágok bele ennek a feladatnak a teljesítésébe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, 
és ha bármi kérdés van, akkor arra megpróbálok válaszolni. 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönjük szépen Kósa Lajos miniszterjelölt úr bevezetőjét. Most 
pedig képviselőtársaimnak adom meg a szót, elsőként Tiffán Zsoltnak.  
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TIFFÁN ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenekelőtt 

megválasztása esetén jó munkát és sok sikert kívánok miniszterjelölt úrnak! 
Gondolom, hogy a „Modern városok” programban az összes érintett város esetében 
nem lehet beszélni kaptafáról, hiszen mindenkinek mások az adottságai, más a 
fejlettségi szintje. Az örömteli, hogy az infrastrukturális fejlesztésekben a 
gyorsforgalmi utakat miniszterjelölt úr megemlítette. Ez azért is fontos, hiszen 
nemcsak az adott megyei jogú várost érinti, hanem az adott megyében lévő 
településeket is mindenféle tekintetben, közlekedés, turizmus és egyéb tekintetben. 
Az is nagyon fontos, hogy ezek a megyei jogú városok, amennyiben bekapcsolódnak a 
gyorsforgalmi hálózatba, egy olyan adottsággal rendelkeznek, amely a piaci szereplők, 
akár a nagy piaci szereplők, nemzetközi szintű szereplők idecsábítása esetén vonzóvá 
tehetik ezeket a városokat. 

És akkor rá is térnék arra a kérdésemre, hogy van-e valami - még akkor is, ha 
ahogy mondtam, hogy nincs valamifajta kaptafa -, van-e valami kimutatás, vagy van-e 
valami százalékos arány, hogy ipari fejlesztés céljából a „Modern városok” program 
keretén belül milyen fontos szerepet játszik ez a terület. Hiszen azt gondolom, hogy 
ezek a megyei jogú városok az ipari termelés központja kell hogy legyenek, és hogy az 
adott megyében vagy az adott térségben, régióban élő emberek munkavállalása 
szempontjából vonzóvá tegyük. 

Remélem, hogy a fejlesztésekben a K+F is szerepel, hiszen nagyon fontos az, 
hogy ilyen szempontból is vonzóvá tegyük az adott városokat. Bár lehet, hogy nem 
tartozik miniszterjelölt úr jövőbeni feladatai közé, de nemcsak az infrastruktúráról, 
hanem a közlekedésről szeretnék beszélni. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy 
manapság vannak olyan területek és vannak olyan régiók vagy megyék, ahol a 
munkába járás rendkívül nehéz. Hiszen van egy adott város, ahol van egy ipari 
fejlesztés; ez megtörténik, kell a munkaerő, viszont olyan elmaradott térségek 
lehetnek a város közelében, ahonnan bejárna a munkaerő, de nem tud, mert a 
közlekedés nincsen megoldva. Tehát azt gondolom, hogy ezzel is kell majd 
foglalkozni.  

Természetesen ez nemcsak miniszterjelölt úr feladata, de azt gondolom, hogy 
minden lehetőséget meg kell ragadni akár a közösségi közlekedésben, akár a megyei 
úthálózatban, akár K+F-ben, akár az oktatásban vagy az erre szánt pénzek megfelelő 
elosztásában, hogy ezek a városok tényleg ki tudják használni ezeket a fejlesztési 
pénzeket, mert azt gondolom, hogy akkor igazán érdemes ez a fejlesztés. Köszönöm 
szépen. 

 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Hadd válaszoljak rá, hogy egy kicsit olyan 
direktebb legyen a beszélgetés. 

 
ELNÖK: Rendben. 
 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Nagyon szépen köszönöm. Lehetne főösszeget mondani ipari jellegű 
fejlesztésekre, de talán egy kicsit részletesebb bontásban, ha néhány adatot 
elmondhatok, talán nem lesz unalmas. A közvetlen iparfejlesztés az ipari parkok 
fejlesztése, ez 13 városban 134 milliárd forint értékben tervezett projekt. De 
nyilvánvalóan mást is kell nézni. Tehát ipari parkok fejlesztése: 140 milliárd forint, a 
gazdaságfejlesztés és K+F és innovációs fejlesztések: 134 milliárd, és nagyon 
fontosnak tartom, hogy oktatási, szakképzési fejlesztések: 117 milliárd. Ez összesen 
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egyébként majdnem minden várost érint, hiszen direkt szakképzés 24 helyen lesz, 20 
városban ipari park, innováció 13 városban, tehát ez majdnem az egész programot 
áthatja. 

Amit én fontosnak tartok, hogy polgármesterként az volt a tapasztalatom, meg 
most is az a meggyőződésem, hogy egy város esetében az iparfejlesztést csak akkor 
lehet jól csinálni, ha ez komplex. És akkor ezt itt hadd bontsam ki, mert ez ilyen 
lózungnak jól hangzik; általában, ha ezt nem szokták kifejteni, akkor az olyan, mint 
amikor valaki a parlamentben azt mondja, hogy az előterjesztés nem kellő mértékben 
tartalmazza a foglalkoztatáspolitikai szempontokat, és akkor ezt nem kell ellenőrizni, 
mert ezt bármire el lehet mondani. 

Tehát, mikor jó egy iparfejlesztés? Akkor, ha odajön a gyár, elkezdi a termelést, 
talál szakképzett munkaerőt. Ha nem talál szakképzett munkaerőt, mert 
természetesen majdnem minden város esetében, az olyan nagyvárosok esetében, mint 
Debrecen, odajön a National Instruments Houstonból, és egyébként még 
Nagyváradról is hoz mérnököt, mert speciális tudású emberekre van szükség. Nem 
egyszerű ilyet találni, még akkor is, ha a zöme debreceni. Tehát nagyon fontos, hogy a 
gyár olyan közlekedési adottságokkal rendelkezzen, ami egyébként a saját munkaerőt 
nem fárasztja. Tehát nem arról van szó, hogy minden reggel autózom 150 kilométert, 
mert egy más típusú országban, mondjuk, Moszkvában erre azt mondják, hogy 
Moszkva mellett lakom 150 kilométerre Moszkvától. Magyarországon ez egy 20 
kilométer körülbelül. Ahhoz, hogy ez működjön, a városvezetésnek kell olyan 
előkészített lakóparkjainak lennie, amiben ezek az emberek nagyjából elfogadható 
áron tudnak lakni, ha véletlenül valaki az életét így tervezi. 

Továbbá nagyon fontos, hogy az adott ipari fejlesztéshez kapcsolódjon egy 
olyan - nem is tudom, hogy hogyan fejezzem ezt ki - szellemi, intellektuális 
infrastruktúra, ami azt jelenti, hogy azok az emberek, akik odajönnek dolgozni, az 
igényeiknek megfelelő szolgáltatásokkal találkozzanak. Ez adott esetben lehet nagyon 
messze is egyébként konkrétan az ipari fejlesztéstől, de ezt tapasztalatból tudom, és 
nagyon fontos, hogy a menedzsmentet hogy szolgálja ki az ember. A menedzsment 
kulcskérdés. Nem egy-két olyan gyárnak a telepítését láttam Magyarországon, ahol a 
legfontosabb szempont nem a kedvező helyi adózási feltételek, a csilivili, zöldmezős, 
de teljesen felszerelt infrastruktúra, pompás ipari park, hanem a német, amerikai, 
francia menedzsment arra a kérdésre kérte a választ, hogy minden jó, minden szép, 
de hova jár a gyerek tanulni? Mert neki ez a szempontja, és ha nem találta meg ott, 
ahol mi azt gondoltuk, hogy versenyzünk a komplett kelet-európai országok 
mezőnyével, akkor azt mondta, hogy köszöni szépen, és kiderült, hogy azért jön 
máshova, mert ott talált olyan iskolát, ahova a gyereke tud járni. Hasonlóan nagyon 
fontos kérdés: mit tud a felesége csinálni? Ez megint az a feladat, hogy olyan 
infrastruktúra legyen, adottság legyen egy adott városban, ami ezekre kínálatot nyújt 
valamilyen szinten. Látszólag mellékes szempont, de néha ez tudott döntő lenni. Aki 
ismeri a történelem kerekének forgását, az tudja, hogy gyakran a 
történelemkönyvekben leírt szempontok mellett meg a gazdaságtörténetben tárgyalt 
aspektusok mellett rendkívül fontos, hogy a feleségtől mit hall a férj az otthoni 
beszélgetéseken, vagy nagyon fontos, hogy a férjtől mit hall a feleség az otthoni 
megbeszéleseken. Tehát magyarul, itt nemcsak szűken kell értelmezni, mert az 
európai nagyvállalatok esetében nem egyszer-kétszer ugyanezt a speciális szempontot 
én magam is személyesen ismertem. Úgyhogy itt egy komplex fejlesztésről van szó, 
akkor tud ez sikeres lenni. 

Itt egyébként konkrétan az ipari parkok esetében van egy fontos 
koncepcionális vita. A városok azt mondják: ipari parkot úgy kell fejleszteni és ipart 
ezen keresztül, hogy mikor már az egyéb feltételek megvannak, valamilyen 
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előkészítést csinálok. Megveszem a telket, valamilyen infrastruktúrát rárakok, 
előkészítem, hogy amikor jön a potenciális befektető, akkor ne egy szántót mutassak 
neki vagy egy legelőt 800 tulajdonossal, hanem azt mondom, hogy ez már a miénk, ez 
az előkészítés, ennyi határidővel ezt tudom vállalni. És az a város, ahol ugyan ki van 
jelölve az iparterület, tudok ilyet konkrétan mondani, de az adott iparterületen 400 
tulajdonos van, kisajátítás sehol, az a versenyben halálra van ítélve. Ezt megint 
személyes tapasztalatból mondom. Mert máshol mi versenyzünk, nemcsak magyar 
városok, hanem egyébként még Szlovákiával, Csehországgal, Lengyeloszággal, néhány 
hasonló adottságú európai országgal. Ha ő azt látja, mármint a befektető vagy az 
előkészítő, hogy itt legalább már a tulajdonosi viták le vannak zongorázva, meg van 
valamifajta előkészítés; jó, nincsen egy kilós elektromos transzformátor-központ, de 
azt záros határidőn belül ki lehet építeni, sőt lehet bővíteni a szennyvízkapacitást, de 
már ott van valami - akkor elveszítjük a versenyt. 

Tehát azt gondolom, hogy az az álláspont, amit most ebben a kérdésben a 
Fejlesztési Minisztériumban többen megfogalmaztak - hogy fordítva kell csinálni, 
először idejön a befektető, megmutatjuk neki a szántót vagy a legelőt 400 
tulajdonossal, nulla infrastruktúrával és megkérdezzük tőle, hogy mit szeretne, mert 
azt megcsináljuk -, az úgy nehezebben járható. Számos ipari parkot fejlesztettünk 
Debrecenben. Mindegyiknek a töltöttsége 70 százalék fölötti, tehát vakra nem 
fejlesztettünk, de olyan iparfejlesztést nem ismerek, ami úgy működött jól, hogy 
idejött valaki és a barnamezőre, tehát tényleg a semmire azt mondta, hogy gyerekek, 
nem baj, várok türelmesen, fél év, egy év, nem számít, mert annyira megtetszett 
nekem a dolog. Ez így nagyon nehezen, ritkán szokott működni, úgyhogy ebben 
fontos vitákat kell majd lefolytatni a városokkal. 

Van egy másik probléma, talán azt Tiffán úr személyesen is ismeri, hogy ha 
önmagában kimondom azt a szót, hogy ipari park meg innovációs fejlesztés, meg még 
autópálya is van, ettől nem lesz ipar. Tehát itt más dolgokat is kell csinálni, amiről 
érdemes talán hosszabban beszélni, bár kicsit elvezet ettől a meghallgatástól meg a 
tárgyától, de Pécs a legjobb példa rá. Ott az autópálya, és ipari park is éppúgy, de az 
ipar mégis jelentős mértékben visszalépett. Tehát másra is szükség van; amit én 
szeretnék. Miután ebben van személyes tapasztalatom, és tényleg a mostani 
debreceni polgármesterrel együtt dolgoztam ezen a területen - ő a 
gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester volt -, az elmúlt 16-20 évben nagyon jól 
látszik, hogy hol van itt a kutya elásva, és ebben segíteni kell a polgármestereket, hogy 
jól meg tudják ugrani ezt a lécet, mert ez a modern Magyarország vidékfejlesztésének 
és ipari fejlesztésének a kulcsa.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szakács László képviselő úr, öné a szó. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Nincsen könnyű helyzetben. Azzal együtt, hogy 
szerintem a lakosság többsége - és ezt látjuk egyébként a felmérésekben is - inkább 
azt várná, hogy az egészségügynek, az oktatásnak legyen külön állami irányítása, 
legyen végre egészségügyi minisztérium, illetve legyen oktatási minisztérium, önök 
nem ezt teszik, hanem végül is egy eléggé régóta futó programra egy minisztert, egy 
tárca nélküli minisztert fognak kinevezni az ön személyében. Ez a program azért már 
régóta fut, és elég kalandos ennek a története is. Gyorsan menjünk ezen akkor végig! 

Tehát Orbán Viktor körbe roadshow-zza a magyar megyei jogú városokat, 
utolsóként megy el természetesen a két baloldali megyei jogú városba, Szegedre és 
Salgótarjánba. Ahova elmegy, ott egészen biztosan tesz valahol 100 és 300 milliárd 
forint környéki fejlesztési ígéreteket, kormányhatározatok születnek, majd onnantól 
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fogva kínos magyarázkodás van. Tavaly július 29-én lenullázzák a „Modern városok” 
programot, visszavonják, illetve vagy visszavonják, vagy elhalasztják az összes ilyen 
fejlesztési lehetőséget. Lázár János kapja meg azt a hálátlan feladatot, hogy járja 
körbe a megyei jogú városok vezetőit, polgármestereit és egyeztessen velük, hogy csak 
az készülhet el, csak azokra a programokra lehet felkészülni, amelyek nem uniós 
forrásból, illetve csak uniós forrásból megvalósíthatók. Nem tudjuk, milyen 
eredménnyel, csak azt látjuk, hogy milyen határozatok születnek, ebből persze az 
eredmény kikövetkeztethető.  

Olyan határozatok születnek, hogy a 2016. június 7-én a Veszprém megyei jogú 
várossal megkötött, Orbán Viktor által aláírt együttműködési megállapodást a 
kormány visszavonja. 2016. március 10-én a kormány határozatával a Kecskeméttel 
kötött megállapodást vonta vissza, az Orbán Viktor aláírásával megkötött 
megállapodást. A Szombathellyel kötött megállapodást 2015. december 12-én vonta 
vissza, s vannak nagyon fontos olyan fejlesztések, projektek, amelyek, úgy gondolom, 
úgy a helyieknek, mint országos szempontból - mind azokat a koncepcionális 
kérdéseket érintve, amelyekről ön beszélt - nagyon nagy behatással lettek volna, és 
ezek nem lesznek.  

Azt látjuk, hogy vannak olyan projektek, vannak olyan programok, amikről 
azóta már önök sem mernek beszélni, ilyen egyébként - éppen jó, hogy Pécset hoztuk 
példaként - az M6-os útnak az országhatárig történő meghosszabbítása. Ezt 2015. 
április 28-án ígérte Orbán Viktor Pécsett, azóta volt egy magyarázkodós része, hogy 
legyen ez csak gyorsforgalmi út, szépen lassan egyébként a baranyaiak már bármibe 
belemennének, csak vezetne már el az út az országhatárig. Nem vezet el az út az 
országhatárig, én tegnap is végigmentem rajta, tegnapelőtt is végigmentem rajta, a 
kölkedi elágazóig vezet meg Mohácsig vezet, és most már nem is beszélnek arról, hogy 
ez megtörténhessen.  

Tehát valójában itt arról van szó, hogy ez a miniszteri poszt az Orbán Viktor 
ígéretei miatti magyarázkodás, vagy azoknak az újragondolása lesz. Amin érdemes 
elgondolkodni, hogy ebben az esetben - itt van az a megállapodás, amit a pécsi 
polgármesterrel kötöttek, itt a kezemben (Felmutatja:) Orbán Viktor és Páva Zsolt 
aláírásával - mennyit érnek ezek a megállapodások. Ebben leírták, hogy 2015. április 
28-án Pécs bekötése a nemzetközi autópálya-hálózatba. Sehol nem tart. 2017 
szeptemberében tartunk. Ugyanott tart, ahol egyébként korábban is tartott.  

Támogatják az újraiparosítást, a barnamezős beruházásokat. Erről most 
hallottuk, miniszterjelölt úrnak teljesen más a véleménye. Építettek ipari parkot, és 
úgy, ahogyan mondta, nem is történt azóta semmi. Volt 200 hektár teljesen üres ipari 
park Pécsett, 90 hektárt ígért Orbán Viktor, s ha betartják az ígéretét, akkor teljesen 
üres 290 hektár lesz a pécsi ipari parkban. Voltam ott, megnéztem, egy 200 hektáros 
kaszáló, KRESZ-park, hívjuk, aminek akarjuk, egy szem üzemcsarnok van benne. 
Erre kellene támaszkodnia 145 ezer pécsinek.  

Arra kellene támaszkodnia a pécsieknek, annak a városnak, amelyik nem olyan 
régen még a régió vezető szerepére tört, amelyik a régiót akarta bemutatni és vezetni - 
és én biztos vagyok benne, hogy a célok ennél nem kevesebbek -, azzal kell 
szembesülnie, hogy mindezekkel a programokkal, illetve ezeknek az elmaradásával 
elvesztette lakosságának a 10-15 százalékát, elvesztette az egyetemi hallgatók 
negyedét, 13 ezer egyetemi hallgatót - ennyit a kutatásról, a fejlesztésről meg az 
oktatás fontosságáról, amiről beszélt miniszterjelölt úr, a komplexitásról -, 
elveszítette 2009 óta ezt a fajta potenciálját Pécs városa.  

Látjuk, hogy valójában a kormány is egy zsáktelepülésként kezeli, no, meg 
amiről még nem beszéltek, az pedig egy olyan városi és országos gazdaságpolitika, 
ami esetleg ide is csábítaná a befektetőket. Azt látjuk Pécsett is, ha egy befektető, aki 
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felkészült, elolvassa a Pécsről szóló híreket, azt látja, hogy itt elfoglalják, kérem 
szépen, a vízművet, kidobják fogdmegekkel a vízmű igazgatóját az ablakon, a Zsolnay-
gyárat megpróbálják einstandolni, és ha ezeket a híreket elolvassa, azt mondja, hogy ő 
nem fog befektetni Pécsen. Miniszterjelölt úr, pontosan így néz ki az ipari park, ami 
ennek az állapotnak egyébként meg is felel, pontosan ugyanúgy néz ki. Persze, 
gyámság alá is helyezték a polgármestert, látjuk, hogy egy városi pártbizottság által 
akarják ezt megoldani.  

Úgy gondoljuk, hogy azért nem lehet támogatni egy ilyen, a miniszterelnök 
ígéreteinek megmagyarázásáért felelős miniszternek a kinevezését és a minisztérium 
felállítását, mert ez valójában csak kommunikációs célokat szolgál. Mindannyiunknak 
szerintem az a célunk, hogy a városok fejlődjenek, minden egyes olyan fejlesztésnek, 
ami a városokba érkezik és potenciált nyújt, annak természetesen örülni kell, de mi 
azt látjuk, hogy Orbán Viktor ígéretei, amelyeket tett, nyilvánvalóan kormányzati 
támogatással - biztos, hogy élvezte a kormányzat támogatását -, pillanatnyilag annyit 
ér, mint ez a papír, amire kinyomtatták. (Felemeli a kezében lévő papírt.)  

Volt még két ígérete, megmondom, hogy mit tartottak be a pécsiek számára, és 
ezért tart ott egyébként például Pécs, egy rendes pólusváros, egy rendes megyei jogú 
város, a régió vezetője. Tehát abban egyeztek meg, hogy munkacsoportot alakítanak a 
Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok közös 
működtetésére. Ez így is történt, ez a munkacsoport létrejött. Egy pécsinek se lett tőle 
jobb, de a munkacsoport létrejött. És hogy azért sport nélkül se maradjunk, ha már 
egy megyei jogú városban vagyunk, az országos sportélet fellendítése érdekében a 
kormány támogatja a Nemzeti Kosárlabda Akadémia megépítését Pécsen. Ez jól 
halad. Bár az autópálya haladna ilyen jól! Bár az ipar betelepítése haladna ilyen jól! 
Bár most ne azzal kellene foglalkozni egy megyei jogú nagyvárosban, hogy mennyi 
adót kell még kivetni a pécsiekre azért, mert a pécsi városvezetés elveszítette a 
kormány bizalmát, és már nem pótolják ki a költségvetést, amit ők valahova 
szétfröcskölnek.  

Tehát úgy gondolom, hogy nehéz helyzetben van miniszterjelölt úr, hiszen 
minden ígéretet, amelyet korábban tettek, visszavontak, legyen itt szó a miskolci 
elkerülő útról, a miskolci M30-as meghosszabbításáról, legyen itt szó a békéscsabai 
bekötőútról, legyen itt szó a székesfehérvári lakásépítési programról, amely már 
látványtervek szintjén sem működik. Azokat, amelyeket visszavontak, és most 
újragombolják a kabátot, azért, hogy oda csorgassanak pénzt, ahol politikai hasznot 
remélnek ebből, a többit meg majd valahogyan megmagyarázzák. Mi úgy gondoljuk, 
hogy az egészségügy és az oktatás kérdése talán fontosabb lenne, hogy kiemelt 
szerepet kapjon egy ilyen helyzetben, minthogy most azt megmagyarázzák, amibe 
eddig Orbán Viktornak, Seszták Miklósnak, de még Lázár Jánosnak is beletört a 
bicskája, hogy ezt a „Modern városok” programot valahogyan gatyába rázza. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Szeretném felhívni ismételten ellenzéki képviselőtársaim figyelmét, 

hogy miniszterjelölti meghallgatás folyik a bizottság ülésén, ahol a bizottság feladata a 
jelölt alkalmasságának a megállapítása. Tehát, amiről Szakács képviselő úr beszélt, 
annak az égvilágon semmi köze nincs a miniszterjelölt alkalmasságához, tehát arra 
kérek mindenkit, hogy próbáljon szigorúan a napirendnél maradni, mert a következő 
alkalommal, ha ilyen hosszasan más témakörben fognak felszólalni képviselőtársaim, 
akkor meg fogom vonni a szót. Galambos Dénes képviselő úr, öné a szó. 

 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Csak Szakács képviselő úrnak mondhatok néhány mondatot? 
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ELNÖK: Ha azt választja a miniszterjelölt úr, hogy minden kérdésre rögtön 

válaszol… 
 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Azt választanám, mert a végén még elfelejtem, amit akarok mondani. 
 
ELNÖK: Akkor Kósa Lajos, öné a szó. 
 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársam, attól félek, hogy nem 
mindenben értek egyet azzal, amit ön mondott. Talán a legegyszerűbb tényekkel is 
vitatkozunk akkor. Talán keressünk egy közös minimumot: azt elismerhetjük, hogy 
Pécs városa van. Induljunk ki valamiből, amit közösen tudunk. Ugyanis ön azt 
állította, hogy Pécs városa nincsen bekötve a gyorsforgalmi úthálózatba. (Dr. Szakács 
László: Nemzetközi.) Érdekes módon én azt hittem, hogy az M1-es az európai 
nemzetközi gyorsforgalmi úthálózat része; az M1-esen jőve Bécs felől még a 
tájékozatlan sofőr is rendkívül könnyen megtalálja az M0-át, ami szintén a 
gyorsforgalmi úthálózat része, amiről az M6-osra kanyarodik, ami rögtön Pécsre 
vezet. Tehát valószínűleg egy járatlan osztrák, nem ismervén a szocialista képviselők 
gondolkodását, azt vélelmezi, hogy ő autópályán ment Pécsre, ami a valóságnak 
megfelelő. 

Ön szerint ezt az ígéretét Orbán Viktor nem tartotta be, hogy Pécsre viszi az 
autópályát. Hozzáteszem egyébként, természetesen nem is vitte egyébként, mert 
először is azt építették, tehát nem viszik; kettő: még a szocialista kormányzat alatt 
valósult meg az a beruházás. És egyébként furcsa módon Gyurcsány Ferenc, akinek 
valamikor ön lelkes támogatója volt, de később a Szocialista Párt, sőt a kampányban 
magam is olvastam, hogy a pécsi kampányban a szocialista politikusok büszkén 
mondták, hogy megteremtettük Pécs nemzetközi autópálya-összeköttetését. Ezek 
szerint ön a saját párttársaival vitatkozik, mert a kampányban még azt mondták 
büszkén, hogy idehoztuk az autópályát Pécsre, nekünk köszönhetetik, kedves pécsiek. 
Hogy megbuktak, mint Rottenbiller, az egy másik történet, de azon senki nem 
vitatkozott, hogy Pécsen autópálya van. Most meg ön azt mondta, hogy Orbán Viktor 
nem teljesítette azt az ígéretét, hogy bekösse a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba 
az autópályát Pécs esetében. Ha ennyire mellőzzük a tényeket, akkor tényleg inkább 
csak néhány gondolatot mondok azzal kapcsolatban, amit ön felvetett, mert mondom, 
az egyetértés akkor abban van, hogy Pécs van, de már abban sincs egyetértés, hogy 
Pécsre megy-e autópálya vagy sem, ami nemzetközi. 

Úgyhogy csak azt szeretném mondani: azért örülök, hogy Pécset mondja, mert 
Pécs - mint egy rendkívül erős és potenciális fejlesztési kapacitásokkal, 
életminőséggel, kultúrával, mindennel rendelkező magyar nagyváros - az 
iskolapéldája annak, hogy akkor is hibázhatunk, ha nem gondolkozunk előre, ha egy 
város fejlesztésébe öntjük a pénzt. És a pécsi történet szerintem, mint általában véve 
egy városi történet, Magyarországon azért több száz éves városok vannak, Pécs is egy 
igen régi város; a pécsi problémák nem abban gyökereznek, amit a képviselő úr 
mondott, hanem abban, amikor Pécs városa előkészítette és megnyerte az Európai 
Unió kulturális fővárosa programban ezt a címet még Toller polgármester-kollegám 
vezetésével. Ugyanis a helyzet az, hogy akkor indult el olyan kapacitásoknak, 
elsősorban kulturális kapacitásoknak a kiépítése, amiről előzetesen meg lehetett 
mondani - tehát nem kellett hozzá nagy okosság, ha valaki ért ehhez -, hogy ezzel Pécs 
városa nem fog tudni megbirkózni. És ez egy olyan hullámot, mondhatnám, lavinát 
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indít el, ami kapcsán Pécs - miután óriási kapacitásokat hozott létre, amit lehetett 
tudni, hogy azért a Kodály Központ akármilyen jó, és akármilyen csoda a pécsi 
kulturális élet, az, hogy havonta 4-5, átlagosan 15 ezer forintos jegyárral telt házzal 
menő programot ott lehessen csinálni ahhoz, hogy a fenntartási költségeit kitermelje, 
az nem fog menni. Ezt egyetlen vidéki város sem tudja; megjegyzem, nem biztos, hogy 
a fővárosban tudja ezt egy hely egész Magyarországot tekintve. Az indult el, hogy 
létrejött egy csomó kapacitás - nagyon szépek, féleértés ne essék, a Kodály Központ 
csoda. Én nem pécsi vagyok, hanem debreceni, csak valamit konyítok a 
városfejlesztéshez, de ha létezik rossz helyszínkiválasztás - nyilván voltak különböző 
kényszerek, telek, és a többi -, az telitalálat. Rossz helyen van. Tehát városszerkezeti 
szempontból. 

A Zsolnay-központ nagyon jó, voltunk ott a Megyei Jogú Városok Szövetsége 
közgyűlésén, mindegyik polgármester, félreértés ne essék, büszkén mutatta be. Én 
mindig csak azt mondtam, hogy gyerekek, baj lesz, mert nem tudjátok fenntartani. 
Elindul az a folyamat, hogy a fenntartás érdekében, mert itt van politikai kényszer, 
más területektől vontok el fejlesztési pénzeket, és ez egy olyan lavinával jár, aminek a 
végén baj lesz. Ha a mostani pécsi vezetéssel kapcsolatban bármiről lehet beszélgetni, 
az az, hogy az elején nem próbálták ezt a folyamatot megállítani. Most is meg lehet, 
félreértés ne essék, Pécsben fantasztikus lehetőség van, csak akkor a teljes 
városfejlesztési logikát át kell állítani egy nagyon más pályára. A más pályára állítást 
nem lehet azzal kezdeni, hogy kimegyek a való világba, és eltagadom azt, amit ott 
mindenki lát. Tehát azzal pécsi programot nem lehet kezdeni, hogy valaki azt állítja, 
hogy emberek, Pécsnek nincs autópálya-összeköttetése, meg kell teremteni, és jöjjön 
a magyar miniszterelnök. Még egy autópályát? Kaposvár felől? Vagy… No, mindegy.  

Szerintem politikai sikereket úgy is el lehet érni, hogy a valóságot valamilyen 
minimális módon tiszteljük. Így aztán valóban Pécs, a pécsi egyetem - dacára annak, 
hogy komoly a tudományos potenciálja - jelentősen veszített a hallgatói létszámban. 
Itt hadd mondjam azt, ha valaki megnézi, mondjuk, Magyarország demográfiai 
térképét, hogy az elmúlt 20 évben hogyan alakult, akkor azt láthatja, hogy alapvetően 
3 agglomerációs övezet az, amely gyarapodó népességű: Győr és agglomerációja, a 
főváros és agglomerációja és Debrecen és agglomerációja. Ennyi. Mindenütt másutt 
fogyott. Értelemszerűen: fogy a magyar népesség, tehát szükségszerűen fogy; főleg, ha 
valakik meg növekednek. És egyik agglomerációs terület sem belső erőforrásokra 
támaszkodva növekedett, tehát máshonnan, a belső migrációból, a belső 
lakóhelyváltozásból következik ez a demográfiai változás, ezért nagyon fontos minden 
egyes megyei jogú nagyváros fejlesztésénél azt kalkulálni, hogy hogyan próbáljuk 
figyelembe venni a demográfiai folyamatokat.  

Ön is tudta, tudja biztos, itt él Magyarországon, hogy nem kevés, hanem sok 
olyan iskolát újított fel a szocialista kormányzat Hiller miniszter úr irányításával, 
amiről lehetett udni, hogy néhány év múlva a diákok nem oda járnak, mert el fognak 
fogyni. Tehát lehet látni a folyamatból. Mint ahogy nem egy-két olyan, ha már az 
egészségügyet érintette, hanem 64 olyan járóbeteg-szakrendelő fejlesztését határozta 
el a kormányzat, ahol a következőket nem gondolták végig: beteg nincsen, orvosi 
kapacitás nincsen, meg egészségügyi finanszírozás hozzá. Épület van persze, de az 
orvosi rendelő nem attól orvosi rendelő, hogy vannak benne orvosi műszerek meg 
szép meg csillog, hanem hogy orvos van benne kellő mennyiségben. És nagyon fontos 
az a koncentrált tudás, ami biztonságot jelent a betegellátáshoz.  

Amikor én azt mondom, hogy a megyei jogú nagyvárosok, magyar nagyvárosok 
fejlesztéséért felelős miniszter vagyok, akkor nem mondtam - de most ön alkalmat 
adott rá, hogy kifejtsem, ezért hálás vagyok -, hogy majdnem minden megyei jogú 
városban kulcskérdés az ott lévő felsőoktatási intézmény fejlődése, fejlesztési iránya, 
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mindegyikben. Pécsen különösen. (Dr. Szakács László: Számon fogjuk kérni.) Ezért 
sajátosan kell együttműködni ebben a kérdésben. Jó példa, mondjuk, Szeged, ha már 
a szocialista vezetésű nagyvárosokat említette, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy 
mondjuk a szegedi futópálya, atlétikai pálya megépítését - ami a szegedi programban 
benne van - Szeged városa is egyébként egyetemi fejlesztésként jelölte meg, dacára 
annak, hogy ebben a „Modern városok” programban van, de az egyetem területén 
lenne, alapvetően az egyetemisták és az egyetemi igények kiszolgálására. Tehát 
szorosan együtt kell működni a szegedi egyetemmel, hogy ezt hol kell megcsinálni.  

Debrecenben számtalan olyan fejlesztés volt, ahol Debrecen városa a 
vezetésemmel átadta a városi fejlesztési pénzt az egyetemnek. Mondjuk, például 
akkor, amikor az Agóra pólus programot valósítottuk meg, mert az egyetem területén 
csináltuk meg azt az épületet, aminek az a funkciója, hogy oda tudják kivinni a 
középiskolák a természettudományos oktatást és az óráikat, teljesen felszerelt 
laborral, kémia, fizika, egyéb tantárgyak, és tegyék vonzóvá a természettudományi 
tantárgyakat, illetőleg valamilyen módon keltsék fel az érdeklődést ez iránt. Úgyhogy 
az a sajátos helyzet van, például most Salgótarjánban van egy olyan elképzelés, hogy 
ott a felsőoktatást újraindítják, ha jól emlékszem, az Óbudai Egyetemmel 
együttműködve. Én azonnal felhívtam az Óbudai Egyetem HR-esét, és 
megkérdeztem, mondd már meg nekem, hogy humán-infrastruktúrában egyáltalán el 
tudjátok-e ezt középtávon látni - mert amit nehéz szerezni, az habilitált oktató, az 
aztán tényleg aranyáron van -, hogy tudjuk azt, hogy mit csinálunk. Tehát ez egy 
nagyon-nagyon összetett feladat, ezért leegyszerűsíteni arra, hogy ez a miniszterelnök 
ígéreteinek a magyarázatára szolgál, ez súlyos félreértése a vidéki nagyvárosok 
fejlesztési szükségleteinek, meg egyáltalán a komplexitásnak. De félreértés ne essék, 
büszkén vállalom azt a feladatot is, hogy a miniszterelnök által tett ígéreteket 
megvalósítsuk, mert ettől fejlődik az ország. Tehát én ezt nem szégyellem, hanem 
büszkén vállalom, de ezt komplex módon kell kezelni, megvalósítani. Ebben tényleg 
van némi tapasztalatom, úgy érzem, és én ezzel a felfogással fogok a dologhoz 
hozzáállni, aztán majd meglátjuk, hogy mire megyünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Galambos Dénes képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. GALAMBOS DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! A bizottság tagjaként köszönöm ezt az ambiciózus tájékoztatást. 
Azt gondolom, hogy elnök úr intenciójához kapcsolódva szigorúan először azzal 
kezdeném, ami a bizottság feladata, az alkalmasság kérdésében történő nyilatkozat. 
Részemről annyira meggyőző ez az életút, amelyet szakmai területen a miniszterjelölt 
úr végzett mint városvezető, Debrecen megyei jogú város polgármestereként, az 
ottani fejlesztések előkészítésében, végrehajtásában történő munka, illetve a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége élén végzett munka. Számomra ez a kettő terület, a 
debreceni fejlesztések, illetve több megyei jogú város vezetőjével való konzultáció 
alapján egyértelmű a szakmai támogatottság részemről, tehát támogatom az ön 
miniszterré történő kinevezését.  

Érdekes a világ, mert Pécsre a M6-os autópálya Dunaújváros és Szekszárd 
érintésével megy tovább, mind a kettő megyei jogú város és mind a kettő a modern 
városok része, és amikor gyakorló képviselőként a „Modern városok” program 
megvalósításában részt veszek, akkor örömmel tapasztalom azt a mondatot, hogy egy 
kézbe veszi az irányítást, az irányítási rendszert a miniszter. A miniszterelnök kérése 
az volt, hogy ez történjen. Ezzel az elmúlt időszak tapasztalatai alapján maximálisan 
egyetértek, s azt gondolom, hogy az előkészítés szakaszában azok a szervezetek, 
amelyek jó munkát végeztek, beleértve azokat, akiket ön felsorolt, kiegészítve azokkal 
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a hatóságokkal, amelyek helyben működtek, mindenképpen szükséges egy egységes, 
egy kézben levő irányítás, hiszen a megvalósítás szakaszába érünk.  

Azért vitatkozom Szakács László képviselő úrral, és a saját példánkat 
szeretném felhozni, hogy 32 milliárd forint összegű fejlesztést tartalmaz a 
megállapodás, amelyet 2016. május 31-én kötöttünk Dunaújvárosban a 
miniszterelnök úrral, ebből 10 milliárd már delegálásra került, illetve 
kormányhatározattal alátámasztott, tehát a közel egyharmados teljesítés, azt 
gondolom, nem rossz arány. Ennek az előkészítő munkának az eredménye az, hogy a 
140 ezer állampolgár vonzáskörzetét ellátó város olyan fejlesztéseket tud 
végrehajtani, amely kihat a vonzáskörzetére, és ez nagyon fontos dolog.  

Azt gondolom, hogy ezek az eredmények azok, amelyek azt támasztják alá, 
hogy igenis szükség van erre a programra, hiszen a fejlesztés ezekben a városokban 
más forrásokból ilyen nagyságrendben nem valósítható meg. Ehhez köszönöm 
miniszter úr segítségét, amikor kinevezésre kerül, és azt kérem, hogy az országgyűlési 
képviselőkkel vállvetve végezzük ezt a munkát, hiszen azt gondolom, hogy közös a cél, 
hogy 2022-re megvalósítsuk ezt a projektet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Tessék! 
 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Egy mondat, természetesen én azt gondoltam, 
hogy a polgármesterekkel, az érintett országgyűlési képviselőkkel és azokkal a kulcs-
intézményvezetőkkel kell együttműködni, akik az egyes megyékben, városokban 
vannak, ami mindegyikben más, de döntő szerepet játszanak a város életében. Így 
például - az előbb említettem - az egyébként autonóm és független egyetemek, 
felsőoktatási intézmények vezetői kulcsszerepet játszanak abban, hogy 
együttműködésben a város vezetésével dolgozzanak a város fejlesztéséért, és én 
mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt a viszonyt segítsem.  

Itt csak egy halk megjegyzés, hogy sosem értettem polgármesterként, miért van 
az, hogy vannak városok, ahol ott van a polgármester és képtelen szót érteni a 
legalább olyan befolyásos rektorral, és inkább állandóan vitatkoznak egymással. Azért 
nem értettem, mert egyébként én Debrecen polgármestereként mindegyik rektorral 
kitűnő viszonyt ápoltam, legyen az baloldali vagy jobboldali kötődésű. Nagy János 
rektor úrral a kitűnő együttműködést máig vállalom, pedig Nagy János legjobb 
tanítványa Veres János pénzügyminiszter volt, és Nagy János volt a vagyonpolitikai 
döntésekért felelős kormányzati tanácsadó testület vezetője, tehát sok mindennel 
lehet vádolni, fideszes kötődéssel soha, de váll váll mellett küzdöttünk és hangoltuk 
össze a fejlesztési programjainkat, és van néhány nagyváros, ahol ez nem sikerül. Ha 
lehet valahol egyfajta közvetítő szerepet a tapasztalataim alapján játszani, ezt én 
nagyon szívesen megteszem, mert az teljesen mindegy, hogy most akkor városi 
fejlesztés, egyetemi fejlesztés, ki vágja át a szalagot, ki teszi le az alapkövet. A lényeg, 
hogy menjen előre az élet az adott városban, mert a népek, a városlakók azt nézik, mi 
van felírva a táblára, megy az élet, vagy nem megy az élet, s ha nem megy az élet, 
akkor mindegy, hogy kinek van igaza egy nagyon fontos városvezetői vitában.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Márta képviselő asszony következik. 
 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úrnak 

mondanám, hogy nyilvánvalóan nemcsak a jelölt személye az érdekes, hanem hogy a 
posztnak milyen értelme van, és egyelőre sajnos ennek nem túl sok értelme látszik. 
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Azt gondolom, hogy Kósa úrnak már van, volt saját levélpapírja, tehát nincsen 
szükség egy posztra ahhoz, hogy ilyen legyen.  

Miniszterjelölt úr említette a fejlesztéseket, hogy ez az egyik legnagyobb 
fejlesztési program, és egyébként ezt Pakshoz hasonlította; mondjuk, ez nem egy jó 
ómen, ha Pakshoz hasonlítjuk. A másik, hogy nagyjából az látszik a kormányzati 
fejlesztési programokban - én hasonlítanám itt egy kicsit a HM-nek a Zrínyi 2026 
programjához a történetet -, amikor bizonyos ad hoc projekteket egyszerűen 
felcímkéznek, és akkor azt egy kommunikációs fogásként el lehet adni, mint 
valamifajta fejlesztési program, de egyébként ennek nincsen sem feltétlenül érdemi 
tartalma, sem pedig egy koherens egysége, olyan meg pláne nem, ami érdemben 
illeszkedne a helyi fejlesztési stratégiákba, hiszen említette, hogy van kommunikáció 
a polgármesterekkel, a városokkal, hogy kinek, mi az elképzelése, ott nagyon sok 
mindent összeírhatnak. Igen ám, de az a kérdés, hogy milyen projektek kerülnek 
kiválasztásra, megvalósításra, vagy akár csak ígéretre, és ott sajnos az látszik, hogy az 
elmúlt évek kormányzásában lerohasztották az önkormányzatokat, és most pedig EU-
s pénzekből bizonyos dolgokat visszacsepegtetnek, de csak és kizárólag azokat a 
beruházásokat, amik a kormányzatnak kedvesek, vagy ahol egyébként bizonyos 
köröket ki lehet szolgálni. Sajnos ez a veszély fennáll, hogy óriási korrupciós 
kockázatról beszélünk.  

Az eddigiekből, illetve a tervekből az látszik, hogy ebből a 3400 milliárd 
forintból mindössze 109 jut oktatásra, ez összesen 3 százaléka a teljes összegnek, s 
egyébként azt is mondhatjuk, hogy szó szerint betonba öntik a jövőnket, hiszen 
ezeknek az óriási része stadionok, mindenféle sportberuházások, sportcsarnokok, 
ahol egyébként még akár a helyi polgármesterek vagy a helyiek is jelezték, hogy nekik 
erre nincsen szükségük. Tehát nincsenek meg a megfelelő prioritások, és az ígéretek 
szintjén a projektekkel kapcsolatban se az látszik, hogy érdemi fejlesztésekről 
beszélnénk, egy olyan XXI. századi Magyarország képéről, ahogy egyébként az 
innováció lenne fontos, az oktatásra lenne fontos költeni, az egészségügyi 
intézmények megfelelő működésére, hogy a lakosság ténylegesen mobilis legyen. 
Ezeket a célokat egyébként ön is kiemelte, de ez nem látszik a programból egyetlen 
pillanatig sem, tehát egyelőre ez csak szavakban létezik. (Dr. Mengyi Roland távozik 
az ülésteremből.) És ha oktatás, akkor nyilvánvalóan a megfelelő intézményekre 
nemcsak egy nagyvállalat menedzsmentjének van szüksége, ahogy említette, rögtön 
ez az első kérdés, hogy igen ám, de hol fog tanulni a gyermekük. Ez a helyi lakosoknak 
is kérdés, hogy hol tud tanulni a gyermekük, és nemcsak a nagyvárosokban, hanem a 
kisebb településeken, kisebb városokban, és hogy egyébként a gyerekek hogyan 
jutnak el, van-e oktatási intézmény, oda hogyan jutnak el, és ott milyen minőségű 
oktatást kaphatnak. Tehát egyértelműen fontos lenne nemcsak az innováció, az 
oktatás területe, amiket az előbb felsoroltam, hogy ez legyen a prioritás és ne pedig a 
betonba öntés, hanem emellett a hátrányos helyzetű településeknek és városoknak a 
bekötése ebbe a rendszerbe és a fejlesztése. Ahogy ön is említette egyébként, rengeteg 
ember életét határozzák meg ezek a dolgok, tehát pontosan ezért olyan óriási a 
kormányzati felelősség, amikor az látszik, hogy lényegében presztízsberuházásokról 
beszélünk és nem pedig egy érdemi, XXI. századi fejlesztési koncepcióról. 

A konkrét kérdéseimet illetően pedig: említette, hogy nem teljesen egyértelmű, 
hogy hány projekt van, hiszen ezt számolhatjuk akár 147-nek vagy 247-nek. Jó 
lenne… (Kósa Lajos: Vagy 247 vagy 251, attól függ, hogy egy projektet, egy 
intermodális csomópontot kettőnek veszek, tehát egy vasútállomás és egy 
autóbuszállomás építése.) Csak remélem, hogy ön tisztában van vele legalább, hogy 
milyen projektekről van szó vagy lesz szó. (Kósa Lajos közbeszólása.) Illetve felmerül 
a kérdés, hogy a többi település felé, tehát a megyei jogú városokon kívül a többi 
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település, város felé hogyan tudnak nyitni, milyen arányban, egyáltalán eddig mennyi 
pénz lehívása történt meg a projektekkel kapcsolatban. 

Kérdésem, hogy milyen helyi egyeztetések során születtek meg a projektek. És 
most nem arra gondolok, amit ön már említett, hanem a konkrét kiválasztásra, hogy 
mi a prioritás és végül mi az, ami EU-s pénzből meg lesz finanszírozva, mert 
gondolom, a városok által összeírt 282 dologból ez mindösszesen pár dolog. Ez mi 
alapján történt, és ezt milyen formában hagyták jóvá a helyiek? Mennyire 
megalapozottak a költségszámítások, hiszen óriási a korrupciós kockázat ezeknél a 
projekteknél, és mondjuk, kérdés, hogy egyébként valami már le van-e osztva például 
Mészáros Lőrincnek. 

Azt támogatná-e, hogy erősebb helyi kontrollt tudjon gyakorolni a társadalom? 
Erre egyébként lenne konkrét javaslat is, erre vissza fogok térni. Mennyire vizsgálták 
meg a projektek fenntarthatóságát? Hiszen az látszik nagyon sok beruházásnál, hogy 
elképesztő pénzeket beleöntenek, és képtelenség fenntartani. Látszik, hogy a 
stadionokat is kizárólag a taopénzekkel való trükközésből tudják fenntartni. Hogyan 
fognak megvalósulni ezek a fenntartások? 

Az ön irányítása alá kerülnek-e a projekteket lebonyolító szervek? Azt 
gondolom, hogy ez fontos kérdés az ügy szempontjából, hogy egyébként lesz-e 
gazdája konkrétan a végrehajtásnak. Illetve nem tudom, hogy az ön kinevezése 
mennyire fogható fel, talán elég jó eséllyel, Lázár János kritikájának, hiszen itt 
felmerül a kérdés, hogy egy pusztán kommunikációs fogásról van szó, vagy konkrétan 
Lázár János nem végzi jól a munkáját, és egyébként az európai uniós támogatások 
felhasználása nem jól halad. 

Ami pedig az antikorrupciós törekvéseket illeti: most azt láttuk a hétfői napon 
is, illetve tegnap a szavazásnál, hogy a kormány villámgyorsasággal tudta elfogadni, 
és a fideszes képviselők megszavazni a 12 éves elévülést a korrupciós cselekmények 
kapcsán. Itt kérdés az, hogy egyébként ugyanilyen elkötelezetten állnak-e majd ki a 
helyi nyilvánosság mellett, hogy ezeknek a projekteknek az összes szerződése az első 
dokumentumtól az utolsóig teljesen átlátható, nyilvánvaló legyen; azoknak a 
cégeknek a tulajdonosi háttere, akik részt vesznek ezekben a projektekben, teljesen 
átlátható és számon kérthető legyen; illetve hogy a költések nyilvánossága 
maximálisan megvalósuljon, és a helyi társadalom megfelelő kontrollt tudjon 
gyakorolni. Erre egyébként konkrét antikorrupciós javaslatcsomagja is be lesz adva az 
LMP-frakciónak.  

Kérdés az, hogy ezt ön például elkötelezetten fogja-e támogatni, illetve a 
fideszes képviselők fogják-e támogatni, tekintettel arra, hogy itt például a hétfői-
keddi napon egy nagyon mély ekötelezettségről tettek tanúbizonyságot a szavak 
szintjén legalábbis, illetve egy apró lépés tekintetében. Úgyhogy ezekre a kérdésekre 
várnám a válaszát. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót. 
 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselőtársam! Nem fogok minden 
kérdésre tudni válaszolni. Ennek egyszerű oka van. Biztos nem stimmelt a 
meghívóban valami, vagy valami félreértés van. Nem vagyok oktatási területért felelős 
jelölt semmilyen szinten. Természetesen az oktatás fejlesztése az EMMI minisztere 
vezetésével, az EMMI irányításával gőzerővel folyik, de ha megengedik, én most nem 
térnék ki oktatásfejlesztési kérdésekre, mert ez a program az oktatás területén csak a 
szakoktatásra koncentrál, mert az egy másik feladat. 
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Tudják, nagyon fontos, az egy fontos lépése az emberi megismerésnek, amikor 
képes vagyok elválasztani dolgokat egymástól, és nem keverem össze. Miniszter, 
miniszter, tehát van-e a megyei jogú városokban iskola? Van. Akkor tessék 
megmondani, hogy az oktatásfejlesztés hogyan van. Ennél kicsit bonyolultabb az élet.  

Oktatási kérdésekről szívesen, de az meghaladja ennek a bizottsági 
meghallgatásnak a kereteit, de nem zárkózom el előle. Debrecen városa vezetőjeként 
16 évig az ország második legnagyobb iskolarendszerét irányítottam, megjegyzem, 
nagyon jó eredményekkel. Nálunk volt legelőször az országban - az én vezetésemmel - 
a szakoktatásban kétnyelvű szakképzés. És egy sor példát tudok mondani. Az első 
vidéki város voltunk, ahol az „international bachelor” program ment, és az első város 
vagyunk, aki nemzetközi iskolát épít vidéken most, pontosan azért egyébként, nem a 
külföldieknek, hanem hogy a saját gyerekeink versenyképességét biztosítsuk. Nagy 
élvezettel beszélek az oktatásról, félreértés ne essék, csak azt hadd mondjam, hogy ez 
tényleg messze vezet. 

És akkor hadd mondjam azt, hogy egészségügyi miniszter sem vagyok, tehát az 
egészségügyi kérdésekkel aztán végképpen nem nagyon tudok mit kezdeni. Nem 
azért, mert el akarok zárkózni előle. Sőt, a vidéki nagyvárosi vezetők közül - kérdezzék 
meg a Teva által szervezett konferenciák programszervezőit - először álltam fel, még 
egyébként javában Medgyessy Péter volt a miniszterelnök, és mondtam azt, hogy a 
megyei jogú városok sem tudnak mit kezdeni az egészségügyi intézményhálózat 
fenntartásával. Nem értenek hozzá. Ezért azt kértem akkor - ez 2003-ban volt, 
félreértés ne essék -, hogy gondoljuk újra az egészet, mert az a gyakorlat, az a 
tapasztalat, hogy nem a megyei jogú városnak van kórháza, rendelőintézete, 
egészségügyi ellátórendszere, hanem fordítva, a kórháznak van egy megyei jogú 
városa. És igazából szociológiai értelemben nagyon-nagyon gyakran egész egyszerűen 
a város sem a szakmai irányítási feladatait, sem pedig a tulajdonosi feladatait nem 
tudta ellátni, mert nem tudott azzal mit kezdeni, amikor kiment a közgyűlésre a 
megyei kórház vagy a városi kórház igazgatója és elmondta a problémákat, és ott 
csupa laikus képviselő ült, és nem tudtak vele mit kezdeni. 

Tehát én kifejezetten örülök annak egyébként, hogy egészségügyi kérdésekben 
- és megint mondom, nem elkerülni akarom a kérdést, nagyon sokat tudnék 
mondani, mert 16 évig volt szerencsém az ország legnagyobb járóbeteg-szakellátását 
tulajdonosként irányítani. Nem értek hozzá, csak mint polgármesterre ez rám 
szakadt. És azt is gondolom, hogy itt is fontos lépésekre kell sort kerítsünk, csak ez 
megint túlvezet, és akkor elmegyünk egy egészségügyi irányba, de nem akarok 
egészségügyi miniszter lenni. Ónodi-Szűcs Zoltán munkáját nagyra becsülöm, és a 
legkevésbé sem akarnám a kenyerét elvenni. 

Harmadjára hadd mondjam nagy tisztelettel, hogy pszichológus sem vagyok, 
tehát nem tudok orvosságot az ellenzéki képviselők politikai becsípődéseire. Ott más 
szakemberhez kell fordulni. A megyei jogú városok programjában nincsen 
stadionépítés, mégis az úgy hangzott itt az előterjesztésben, mintha ez valami 
kulcsszerepet játszana, de nincs stadionépítés. Nyilvánvaló, hogy az uszodát vagy az 
atlétikapályát nem kell összekeverni a stadionnal. De egy kérdésre azért hadd 
válaszoljak: jelentem, a debreceni stadion nem a taopénzekből tartja fenn magát, 
mert egy fillér taobevétele nincs. A debreceni stadion egy igazi multifunkcionális 
stadion - amit sokszor elmondtunk -, lehet ilyet csinálni. A látogatóinak a száma 
egyharmad részt kerül ki a futballmeccsek látogatóinak a számából, kétharmad részt 
egyéb programok vannak ott - konferencia, társadalmi események, tudományos 
kutatóműhely, campusfesztivál stb., stb., nagyon sok minden -, tehát a kétharmada 
nem futball céljából van, és ott szokott lenni a virágkarnevál záró eseménye döngő telt 
házzal most már sokadjára. Azt kell mondjam, hogy van azért arra jó példa, hogy 
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stadiont valóban multifunkcionálisan lehet építeni, pont a debreceni erre a példa. És 
mondom még egyszer, az a sztereotípia, hogy taopénzből tartják fenn, ez konkrétan 
nem így van, mert például a debreceni stadionban egy fillér taopénz nincs, mert az 
utánpótlás nem játszik ott, tehát ez teljes nonszensz, és van még egy-két egyéb 
becsípődés, amivel nem tudok mit kezdeni, még egyszer mondom.  

Azért egy megjegyzésem hadd legyen! Azt sommásan kijelentette 
képviselőtársam, hogy a fideszes kormányzat lerohasztotta az önkormányzatokat; így 
egy tételmondat. Csak annyit hadd jegyezzek meg, hogy neki legyen mondva ez a 
lerohasztás. Konkrétan, emlékeim szerint volt szerencsém közreműködni abban, hogy 
2012-14 között mindegyik önkormányzattól a teljes adósságállományt konszolidálta 
az állam, átvette. Ez konkrétan 1300 milliárd forint volt. Bizonyára nem tűnt fel 
önnek, mert a szocialista nagyvonalúságnak - akkor még szocialista képviselő volt a 
képviselő asszony, emlékeim szerint - nyilván ez vonal alatti tétel, 1300 milliárd forint 
ide vagy oda.  

Ez felhalmozódott egyébként - az európai uniós tagságunk előtt is már jelentős 
tétel volt, de emlékeim szerint 2002-ben durván 200-250 milliárd forint volt a teljes 
adósságállomány a főváros nélkül -, és ez ment fel a szocialista kormányzás alatt, 
tehát 2002-től 1300 milliárd forintra. Számos megyei jogú városi egyeztetésen részt 
vettem, ahol a pénzügyminiszter volt kedves azt mondani nekünk és a megyéknek, 
tehát a megyei jogú városoknak és a megyéknek, hogy ha nincs pénz, vegyenek fel 
hitelt, van devizahitel olcsóért, történelmi mélyponton a svájci frank. Aki lépre ment, 
az nagyon rá is fázott, egyébként nem voltak kevesen, de a helyzet az, hogy az volt a 
teljesen tudatos politikája a szocialista kormányzatoknak, hogy a finanszírozást 
elvették az önkormányzatoktól, és azt mondták nekik, hogy vegyenek fel hitelt.  

Csak egy példát mondok, teljesen tipikus: költségvetési vita, 2004., van egy 
kollégiumi fenntartási norma, ami mindig pluszban fedezte a költségeket, mert 
teljesen nyilvánvaló, hogy a megyei jogú város, amikor kollégiumot tart fenn, akkor 
azt definíció szerint sem a megyei jogú városban élő családok gyermekeinek tartja 
fenn, mert kollégium. Ez egy úgynevezett pluszos normatíva volt, és volt mellette egy 
Arany János tehetséggondozó program egy másik címzett előirányzatként külön 
összeggel. 2004., költségvetési vita: kérdeztem akkor az oktatási tárca vezetőjét, hogy 
jó reggelt kívánok, a kollégiumi normatíva most mínusszá vált. Tehát ki lehet 
mutatni, úgy csökkentették, hogy a megyei jogú városoknak most már veszteséges a 
kollégium-fenntartás, máshonnan kell elvenni. Ráadásul az Arany János 
tehetséggondozó programot be kellett vállalni hosszú időre, de nem volt rajta 
előirányzat, nulla forint volt. Erre azt mondta egyébként az oktatási tárca vezetője, 
hogy az Arany János tehetséggondozó program címzett előirányzata benne van a 
kollégiumi előirányzatban, de az eleve negatív. Mondtam, hogy akkor ezt hogyan 
csinálták. Két pozitív számot összeadnak és akkor ez még kevesebb, mint az előző? 
Teljesen nonszensz. Ezeknek a tucatjai voltak, amit a szocialista kormányzat csinált.  

Csak egy érdekességet hadd mondjak! 2002-2010 között 253 új hatáskör 
érkezett meg a kormánytól parlamenti támogatással a megyei jogú városokhoz, tehát 
olyan hatáskör, ami korábban nem volt nálunk, el kellett ellátni. Ezek ellátása 
hálózati szinten durván 200 milliárd forintba került volna, 30 millió volt a 
költségvetésben erre. Tehát azt mondta a kormányzat, hogy tessék, megyei jogú 
város, itt a hatáskör – a fogyasztóvédelemtől kezdve lefelé-felfelé minden -, pénzt 
nem adunk hozzá, ahogy tanultátok. Csak a kezemet figyeljétek, mondta az MJVSZ-
közgyűlésen Veres János, de abban nem volt semmi.  

Tehát a helyzet az, hogy a lerohasztásról sok mindent el lehet mondani, de ami 
történt például, hogy az állam a teljes önkormányzati adósságállományt átvállalta és 
konszolidálta, az biztos nem a lerohasztás része, mert akkor nagyon furcsát kell 
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gondolni az életről. Megkockáztatom, hogy a magyar polgárokból 100-ból 110 mondja 
azt, ha ő tartozik 10 millióval, de azt valaki átvállalja, akkor az nem a lerohasztás, 
hanem egy ajándék. Úgyhogy ezekkel én nem tudok mit kezdeni, nyilván ez politikai 
ízű valami, s megint a valóság tolakodó tényeit nem kell figyelembe venni.  

A helyzet az, hogy a lehívásokkal kapcsolatban szívesen eljuttatok egy 
ütemezést a képviselő asszonynak, ha érdekli, mert évekre megvan. Azért annyit 
hozzá kell tennem, hogy 2015-ben kezdődött a „Modern városok” program és 2017-re 
fejeződött be az aláírás, amikor megegyeztek a városi vezetők a miniszterelnökkel és 
aláírták a szerződést. Tehát a program igazából most van abban a fázisban, amikor 
bele kell állni az előkészítésbe, amit elég pontosan kell csinálni, tapasztalatból tudom, 
mert ha csak tendertervek alapján csinálunk egy beruházást, akkor ott nagyon el 
tudnak szabadulni a költségek. Ezért hozta a kormány azt a döntést, hogy csak kiviteli 
terv alapján lehet tendert hirdetni, tehát egyáltalán a pályázatokat elkezdeni.  

Én úgy tudom - persze, városa válogatja, hogy ki, hogyan csinálja -, a „Modern 
városok” program úgy alakult ki, hogy volt egy megkeresés a Miniszterelnökségtől, a 
városok elkezdtek ezen dolgozni, és akkor ki, hogy végezte. Volt, aki 
társadalmasította, választói gyűléseket és kerületi gyűléseket tartott, de el tudom 
mondani néhány példában, hogy ez hogyan történt. Debrecenben ez úgy történt, hogy 
a városnak volt egy Főnix terve, a Főnix terv II. - az én időmben csináltuk meg az 
Főnix I.-et -, ami hosszú távon nagyléptékű városfejlesztési terv volt, abból kiszedték 
azokat az elemeket, amiket biztos, hogy nem tudnak csak saját forrásból megcsinálni. 
Azt bevitték a közgyűlés elé, ott volt egy első olvasat, akkor azt mondták, hogy ez lesz 
a program alapja. A közgyűlés ezt elfogadta, majd utána minden egyes képviselő 
elment a választókörzetébe, és fórumokat tartott az emberekkel arról, hogy mit 
szólnak ahhoz, hogy az ő kerületüket mi érinti és a város egészét mi érinti. Annak volt 
egy tapasztalata, és utána ezt véglegesítették az anyagban, ezt elfogadta a városi 
közgyűlés, és csak ezután mentek a miniszterelnökhöz aláírásra. Tehát ez egy 
interaktív folyamat volt.  

Nem tudom, hogy mindegyik városban ezt hogyan csinálták, például Szeged 
esetében nincsen tudomásom arról, hogy ott hogyan próbálták implementálni a 
programot. Salgótarján esetében volt egy polgármester-választás, és mielőtt az 
egészet elkezdték volna, ott volt egy olyan probléma, hogy ahhoz képest, hogy 2012-
ben Salgótarján teljes adósságállományát magához vonta a kormányzat, ez 2016-ra 
1,5 milliárdra duzzadt újra, és akkor azt megint konszolidálni kellett, és a város azzal 
volt elfoglalva. Tehát nem a politikai pikkelés okán, hanem a város azzal volt 
elfoglalva, hogy hogyan rakja össze a költségvetést, hogy ezzel a 1,5 milliárddal tudjon 
valamit kezdeni, mert egyébként viszont, szemben a szocialista kormányzatokkal, a 
Fidesz-kormány azt mondta, hogy működési hitelfelvétel meg nincs, mert tessék úgy 
megtervezni a költségvetést, hogy működési hitelfelvételre ne kerüljön sor, fejlesztési 
hitelt engedély alapján fel lehet venni, de működésit nem. Úgyhogy ezután került sor 
az egyeztetésre, de ott sem tudom, hogy ez hogyan zajlott. Általában a városoknak 
már volt valamilyen előkészített anyaga, de ez mindegyik városban más, mert 
máshogy vannak összerakva az emberek. Dunaújvárosban tudom, hogy a 
polgármester személyesen vett részt az összes ilyen gyűlésen, ragaszkodott hozzá, 
hogy ő menjen. Tehát mindegyik városban valamilyen módon együttműködve a 
városlakókkal folytak ezek az előkészítések.  

Hadd mondjam azt, hogy itt van 250 beruházás, és mindig azt a vádat kapjuk 
meg, hogy ezek presztízsberuházások. Ez a tökéletesen értelmetlen politikai lózung 
kategóriája szerintem, ugyanis a következő a helyzet. Mi a presztízs, ha ezt magyarra 
akarjuk fordítani? Az, amire büszke vagyok. Ha valamit csinálok, és az jó, arra büszke 
vagyok. Tehát igazából számomra egy 50 méteres bicikliút is presztízsberuházás, mert 
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arra büszke vagyok. Odamegyek, átadom, beszélgetek az emberekkel, és ők is büszkék 
rá, javul a városuk, szépül kicsiben, nagyban. Megvallom őszintén, én olyan 
beruházást nem nagyon szeretnék csinálni, vagy csináltatni, amire nem vagyunk 
büszkék, hogy azt tudja mondani az ellenzék megnyugtató módon, hogy ez biztos nem 
presztízsberuházás, mert ez annyira rossz, hogy képtelenség erre büszkének lenni, ez 
annyira szégyellnivaló, hogy itt megnyugtató módon nincs presztízsberuházás, mert 
ezt takargatni kell, és nem szabad mutogatni. Tehát azt gondolom, én magam is 
lamentáltan azon az internetes topikon, amikor azzal poénkodtak, hogy egy kis 
Hajdú-Bihar megyei településen átadták a zebrát, és milyen hülyeség, hogy zebrát 
átadni; ott volt az államtitkár, és a többi, és az egészet így lesajnálták. Főleg, nyilván 
az V. kerületből ezt úgy le lehet sajnálni. Én viszont ismertem azt a települést, 
diákkoromban kiélezett focimeccseket vívtunk az ottani helyi iskola csapatával, 
nagyon jó csapat volt, és pontosan tudom, hogy egy óriási teherforgalom dübörög át a 
4-es megkerülése miatt Földesen, és 30 éve kérik azt a zebrát oda. 30 éve senki nem 
volt ezt képes megcsinálni. Pitiáner, nem mondom, de nekik nagyon fontos, és én 
mérhetetlenül sajnálom azt, amikor valaki ezt ilyen lesajnálóan kezeli, és azt 
mondták, hogy pitiáner dolog, 700 ezer forint, és a többi. De ez nekik fontos volt, a 
földesieknek. Mert azt gondolták, hogy 30 éve kérik, végre jön valaki a rendszerváltás 
óta először, és azt mondja, hogy csináljuk meg. 700 ezer forint, tényleg nem egy ló 
ára. Ők rendkívül büszkék voltak erre. Nyilván mindenkinek más okozza azt, hogy 
mire büszke, mire nem. 

Én csak olyan beruházásokat szeretnék csinálni, amire büszkék vagyunk 
mindnyájan, még a szocialisták is. Mert egyébként hozzáteszem: ez is egy olyan 
műfaj, hogy amúgy a szocialista képviselők egyöntetűen ellenezték például, mondjuk, 
a debreceni uszoda építését, le is szavazták. De azért büszkék voltak rá, ott jöttek, 
amikor az Európa-bajnokság volt Debrecenben, és ott dagasztották a keblüket. 
Jogosan. Azt mondtam, én is büszke vagyok rá, örülök, hogy most már belátod, hogy 
mégiscsak csináltunk valamit. Jó, de nem így, de nem úgy, meg izé; meg de sokba 
került, de kevésbe; nem ide kellett volna, amoda kellett volna - ezt mindig el lehet 
mondani, egy biztos, ha a szocialistákra hallgatunk, nem csináltunk volna semmit. 
Igaz, hogy nem lett volna presztízsberuházás, de a semmire azért nehéz büszkének 
lenni. 

És végül említette Lázár János miniszter urat. Szerintem azt a következtetést, 
amit ön most levont, nem lehet levonni, hogy Lázár úr rosszul vagy jól végezte a 
munkáját. Én nézem a „Modern városok” programot, a „Modern városok” program 
bizottságát - amit előkészítésben csináltak, az jó. Csak most egyszerűen az a helyzet, 
hogy most jön a munka dandárja. Tudja, ez olyan, hogy kezdődik a műtét, az 
altatóorvos előkészíti beteget, de nem azért kell az altatóorvost felváltani a sebésznek, 
mert az az altatóorvos rosszul végezte a munkáját. Az végig ott van. Én is a 
legszorosabban együtt fogok dolgozni Lázár miniszter úrral, de a helyzet az, hogy 
most a munkának egy teljesen más szakasza jön. Lévén, hogy a Miniszterelnökséget 
vezető miniszternek milyen feladata van, azt egyébként józan ésszel elvárni, hogy 
most a 23 nagyváros esetében ezzel a komplexitással felügyelje… Ez egy önálló 
feladat. Én szervezeti-irányítási értelemben - nyilván majd vitatkozunk, mert tudom, 
hogy az ellenzék a kormány szervezeti-irányítási modelljével nem ért egyet, de ez van. 
Majd, ha ők kormányoznak, akkor megalakítják a kormányukat, amiben Molnár 
Gyula, Botka úr, Szél Bertalan (Sic! - Zaj, közbeszólások, derültség.), Vona Gábor és 
még hasonló államférfiak majd körülülik az asztalt és menedzsmentkérdésekről 
beszélgetnek, akkor majd én is kifejtem, hogy mit gondolok erről. Az az idő még egy 
kicsit odébb van szerintem; meg remélem, az ország is ezt gondolja. 
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És végül a korrupciót említette. Kedves képviselőtársam, ön az LMP tagja most 
már, de biztos észrevette, mert szocialista képviselő is volt, hogy valós a veszély, mert 
Magyarország valaha volt legnagyobb korrupciós ügylete pont egy önkormányzati 
beruházás kapcsán derült ki vagy bukott ki. Ez a 4-es metró. A valaha volt legnagyobb 
korrupciós botrány nem a kormány működését kísérte, hanem egy önkormányzat 
működését. 4-es metró: Demszky Gábor, Hagyó Miklós és más nagy szellemóriások 
vezetésével csak eltűnt egy százötvenegynéhány milliárd forint. Nem miszerintünk, az 
EUTAF szerint. Bocsánat, az EU volt az, amelyik megállapította, hogy itt bizony 
nagyon komoly visszafizetési kényszere van Magyarországnak. Tehát van ilyen 
veszély.  

És én örömmel fogadom azt, ha önök segítenek abban, hogy ez ellen küzdjünk, 
mert mindnyájunk érdeke az, hogy a közpénzeket hatékonyan használjuk fel. Itt csak 
apróságként, de azért hadd jegyezzem meg: biztos észrevette, hogy a tavaszi 
ülésszakon önök szavazták le az egyik legfontosabb korrupciós kiskapu bezárását 
hivatott törvényjavaslatot. Mert a helyzet a következő. Magyarországon ma nem 
szabad pártokat és politikai szervezeteket támogatni; önkormányzati szervezeteket 
sem szabad, csak magányszemélyeknek, adózott pénzből. Jogi személyiségű 
szervezeteknek tilos támogatni politikai szervezeteket. Igen ám, de az is támogatás, ha 
valaki olcsóbban, mélyen ár alatt kap szolgáltatást, vagy valamilyen árucikket mélyen 
ár alatt tud megvenni egy gazdasági szervezettől. Ez éppolyan korrupciós melegágy, 
mintha valaki pénzt adna. Ezt be akartuk zárni, és önök leszavazták. A komplett 
ellenzék. Tehát az most mindegy, hogy ön egyébként konkrétan a Szocialista Pártból 
jön vagy az LMP-ből vagy független, mert ön is leszavazta. Mindenki leszavazta. Tehát 
szélesre nyitották az ilyen típusú politikai korrupció előtt az ajtót, innentől kezdve 
minden politikai korrupcióra vonatkozó javaslatuk hiteltelen, hacsak nem azzal állnak 
elő, hogy bocsika, meggondoltuk a dolgot és szeretnénk újra napirendre venni azt, 
hogy zárjuk be ezt a politikai korrupciós kiskaput, mert egyébként mindenkit kilóra 
fel fognak vásárolni a gazdasági szervezetek, mármint aki hagyja magát. Most az 
ellenzék szeretné magát hagyni, mert szeretné, hogy jöjjön már valaki végre, aztán 
lásson már neki ennek a dolognak. Gondolom, ezért hagyták nyitva ezt a kaput. 

Tehát a korrupció elleni küzdelemben az az egyetlen hiteles dolog, ha ezzel 
kezdik. Ha ezzel kezdik, akkor azt gondolom, hogy érdemes erről gondolkodni. Így 
hirtelen ennyi. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterjelölt úr. Volner János képviselő úr kért 

szót. Öné a szó. 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is elsősorban a szakmai 

elképzelésekre, illetve a kérdéseimre adott válaszokra vagyok kíváncsi. Kósa Lajost 
már jól ismerjük, vezető politikus, a képességeivel, az eddigi munkásságával 
szerintem tisztában vagyunk, mindenki meg tudja ítélni a jelölt személyét. 

Sokszor egyébként az üléspont határozza meg az álláspontot, de nem minden 
esetben. Én például akkor, amikor a Paksért felelős minisztert kinevezték, 
elmondtam, hogy becsületes, szakmailag alkalmas embernek tartom, politikai 
okokból nem tudom támogatni az ő jelöltségét, mert vannak ellenérzéseink amiatt, 
hogy a kormány számos dolgot el szeretne titkolni a paksi bővítéssel összefüggésben, 

Amire először is kíváncsi lennék - többen feszegették már képviselőtársaim 
Kósa Lajosnál ezt a kérdést, a „Modern városok” programját a Jobbik a betonba 
öntött magyar jövőnek tartja. Kérdésem, hogy miniszterjelölt úrnak erről mi a 
véleménye. Tudom, hogy ön lesz felelős ennek a programnak a végrehajtásáért, de 
nem tartja-e abszurdnak, hogy miközben már a XXI. századot írjuk, és a világ fejlett 
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részében mindenkinek megegyezik abban az álláspontja, hogy a leghatékonyabb 
befektetés - akár költséghatékonyság szempontjából is - magába az emberbe történik 
oktatás, képzés, felkészülés formájában, mi pedig Magyarországon pont az ellenkező 
irányba haladunk. Itt zárójelesen jegyzem meg frakcióvezető úr részére, hogy 3,9 
százalékát költjük a GDP-nek oktatási kiadásokra jelenleg, és ezek az elképzelések, 
amelyeket a kormány megfogalmazott, nagyon sokszor tényleg betonban, térkőben 
öltenek testet.  

Hogy kézzelfoghatóvá tegyem a kérdést, mert látom, a Fidesz egyik 
prominense, Hollik István (Zaj, közbeszólások.) nem érti ezt a kérdést, és nem tudja 
elképzelni sem, hogy miről beszélek, mondok önnek egy példát. (Kósa Lajos: Az egy 
másik párt, az a KDNP.) Az ugyanaz körülbelül, frakcióvezető úr, nem szoktunk 
különbséget tenni a Fidesz és a KDNP között, gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Tehát 
hogy kézzelfoghatóvá tegyem: itt van választókerületem egyik települése, Nagykőrös. 
Ez az a település, ahol a polgármester egyébként az emberek csatornaberuházásra 
beadott önrészét, miután elnyertek egyébként önerőt, nem visszafizette az 
embereknek, hanem elköltötte útépítésre. Csak zárójelesen jegyzem meg, hogy a 
polgármester rokona egyébként Szíjj Lászlóhoz van bekötve, az ő vejéről van szó, és 
ilyen módon tehát „kéz kezet mos” alapon működik a város körüli gazdálkodás, ez 
senkinek nem szúr szemet, senki semmilyen törvénytelenséget ebben a hatóságok 
részéről nem állapított meg. És azt láthattuk, hogy ez az egyébként saját lakosaink 
tartozó városvezető a város egyik nagyon szép közparkját - rózsalugasokkal, fákkal, 
miegyebekkel - gyakorlatilag megszüntette, és oda 360 millió forintért egy másik 
nagyon szép közparkot csinált. A különbség a kettő között nagyjából annyi, hogy az 
egyikben már nagyon sok térkő van, a másikban nem volt egyáltalán. Ez volt az 
előrelépés. Én ezt egyébként egy teljesen értelmetlen fejlesztésnek látom. De volt egy 
másik értelmesnek tűnő ötlet, az, hogy fejlesszék a városi strandot. Ebben egyébként 
annyi lett a nagy előrelépés, hogy nem történt a városi strandnál baleset, így tehát 
sikeresen visszaszorították, de a magyarázat az, hogy nem nyitották meg a városi 
strandot, inkább zárva tartották a biztonság kedvéért, nehogy már a város lakosai ezt 
élvezni tudják. Nagyon sok ilyen hasonló esetről tudunk beszámolni, és minden 
bizonnyal miniszterjelölt úr is látja azt, hogy a fideszes polgármesterek tipikus álma 
az, hogy a város főtere térkövekkel és szökőkúttal legyen ellátva, tehát ezek szoktak 
általában az elmaradhatatlan kellékek lenni. Itt a kérdésem az, hogy miniszterjelölt 
úrnak van-e arra elképzelése, hogy hogyan lehet a multiplikátorhatást növelni ezeknél 
a beruházásoknál, mert ezek egyszeri pénzköltések, a polgármester elkölti a főtér 
lebetonozására, néhány közparkra jellemzően haveri cégeknél - mindenhol 
gyakorlatilag ezt láthatjuk - a pénzt, elmennek a százmilliók és milliárdok, de a város 
nem fejlődött egy jottányit sem.  

Itt most, ennél a programnál több mint 3 ezer milliárd forint sorsáról 
beszélünk, rengeteg pénzt el fog költeni a kormány. Kérdésem, hogy miért nem az 
emberekbe invesztálják, illetve amikor majd miniszterjelölt úr a kormányba bekerül, 
akkor meg fogja-e azokat az elképzeléseket fogalmazni, hogy drága uraim, a XXI. 
századot írjuk, a legjobb befektetés maga az ember. Nem lerohasztani, leépíteni kell a 
magyar oktatást! Nézzük csak meg a PISA-eredményeket, amelyben Magyarország 
most már egyre rosszabb eredményeket ér el, és a Fidesz kormányzása alatt is mélyre 
süllyedt az oktatása színvonala. Nem a betonba kellene önteni ezeket a pénzeket, 
hanem másra fordítani. 

Szintén meg szeretném kérdezni azt - például a dunaújvárosi példa többször föl 
volt emlegetve -, hogy nem lenne-e jobb ebben az esetben is, ha mondjuk, 
Dunaújvárosnál nem különböző látványberuházások lennének, hanem azt tennék a 
fideszes politikusok, amit mi is tettünk, amikor bajba került a Dunaferr, és csoportos 
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létszámleépítést jelentett be, hogy lementünk, elkezdtünk beszélni olyan régi, 
vasműben dolgozó szakemberekkel, akik elmondták, hogy az lenne a magyar jövő, ha 
a képzést támasztanák meg helyben, metallurgiai képzés kéne a városnak, és akkor 
nem fordulna elő az a csoda, hogy a Suzuki, amelyik Esztergomban működik, 
Lengyelországból és más országokból vásárolja a fémkomponenseket, mert 
Magyarországon ilyesmit egyszerűen nem állítunk elő. Ezt elő lehetne állítani, ez 
lenne egyébként a túlélés záloga, de ezzel senki nem foglalkozik. Itt az a kérdés - én 
tudom, hogy nem oktatási területtel foglalkozó miniszter lesz ön, de mégiscsak a 
kormányban ül, mégiscsak több ezer milliárd forint elköltéséről önnek is van 
befolyása határozni -, ki fog-e állni ezek mellett az elképzelések mellett, vagy marad 
az az egyébként fideszes vállalkozói kör számára rendkívül jól jövedelmező megoldás, 
amiből majd Mészáros Lőrinc, Garancsi István és hasonló emberek fognak 
milliárdokat keresni, hogy továbbra is az építőiparon belül költik el ezt a pénzt 
gyakorlatilag az utolsó vasig. 

A másik, amit meg szeretnék kérdezni: a kormány nagyon büszke volt a 
rezsicsökkentés eredményeire. Azt láthattuk, hogy különböző önkormányzati 
távhőcégek voltak azok, amelyek a rezsicsökkentésen jelentős veszteségeket 
szenvedtek el, s gyakorlatilag úgy kompenzálták a rezsicsökkentésből eredő 
veszteségeket, hogy a cégek az adófizetők pénzéből visszakapták a veszteségek 
pótlását, nagyjából éves szinten 50 milliárd forint körüli összeget. Tehát nem tarja-e 
esetleg abszurdnak miniszterjelölt úr, és a városok fejlesztéséért felelős miniszterként 
nem kíván-e az ellen tenni, hogy ez a gyakorlat megszűnjön. Ugyanis itt azt láthatjuk, 
hogy egyik oldalról kampányol a kormány a rezsicsökkentéssel, ráírják nagyon 
ügyesen, a politikai marketing szempontjából nagyon ügyesen a számlára azt, hogy 
mennyivel csökkent, mióta a Fidesz-KDNP a rezsicsökkentés lépéseit meglépte, a 
másik oldalról pedig egyébként adófizetőktől beszed pénzt annak érdekében, hogy ezt 
a veszteséget visszapótolja. Szerintem ez egy egészen abszurd folyamat. Itt az a 
kérdés, hogy van-e esetleg elképzelés azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet majd ezt 
a későbbiekben megszüntetni. 

Végül, de nem utolsó sorban pedig arról szeretnék beszélni, ami általában 
kíséri ezeket a fejlesztéseket s a fideszes városvezetők helyi politizálását. Például, ha 
már Dunaújvárosnál tartunk, ott azt láthattuk, hogy egy rendkívül rossz anyagi 
helyzetben levő város elkezdett közpénzt fordítani a saját költségvetéséből arra, hogy 
a Lokál nevű szennylapot, ami egyébként jó néhány pert veszített jobbikos politikusok 
ellen, elkezdje a város pénzén reklámozni, és úgymond ingyen hozzáférhetővé tenni a 
városlakók számára. Akkor, amikor centralizálják a városi fejlesztési programot és 
dedikált minisztere lesz ennek, kérdezem miniszterjelölt urat, hogy önnek van-e arra 
vonatkozó elképzelése, hogy mondjuk, a Ripost vagy a Lokál sokat hazudozó és perek 
tucatjait a jobbikos politikusok ellen elveszítő újságíróival szeretnének-e ilyen 
sikerpropagandát legyártatni. Esetleg ebben, több más városhoz hasonlóan helyet 
fog-e kapni majd jobbikos politikusok magánélete, az ebben történő gusztustalan és 
hazug vájkálás? Része lesz ennek a keresztény nemzeti kurzusnak továbbra is az ilyen 
hazudozás, vagy esetleg maradnak majd annál, hogy hitelesebb és kifejezetten a 
feladatra fókuszálva tájékoztatják a lakosságot a fejlesztési elképzelésekről és ezek 
teljesüléséről? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismét jelentősen eltértünk a tárgytól. Megkérem 

Kósa Lajos miniszterjelölt urat, hogy nyilván csak azokra a kérdésekre válaszoljon, 
ami a tárcavezetői munkájával kapcsolatban van. 
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KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt: Igyekszem nagy fegyelemmel, de nem fog menni, mert akkor nem 
válaszolok semmilyen kérdésre, s akkor ezt könnyen elintézem. Kedves 
Képviselőtársam! Nagykőrös nem megyei jogú város, tehát az összes nagykőrösi 
fejtegetése obligón kívül van. Nem vagyok oktatási miniszterjelölt, ezért az oktatással 
kapcsolatos megjegyzései, függetlenül attól, hogy egyetértek-e vagy nem, obligón 
kívül van PISA-stól, mindenestől. A helyi nyilvánosság meg végképp nem tartozik 
hozzám semmilyen szinten, úgyhogy a távhő kapcsán pedig azt tudom mondani 
önnek, hogy egyedi problémáról van szó, nem rendszerhibáról. Off. Ez így a nesze 
semmi, fogd meg jól, ezért egy néhány gondolatot engedjen meg nekem, elnök úr, ha 
lehet. (Az elnök bólint.) 

Önnek kétségtelenül igaza van abban, hogy ahogy szokták mondani, a politikus 
legjobb barátja a beton meg az aszfalt. Ez nemcsak fideszes jelenség, félreértés ne 
essék, sőt nemcsak demokratikus jelenség, sőt nemcsak XXI. századi jelenség. Ha 
végignézünk Európa városain, akkor rájövünk arra, hogy, hogy nem, de a városok 
főterét az ezredforduló óta, tehát mondjuk, az 1100-as évek óta építgetik-szépítgetik. 
Hol jobban sikerül, hol kevésbé, de Krakkótól - amit biztosan nem fideszes 
polgármester térkövezett ki - London megújuló centrumáig meg a Trafalgar térig, ha 
az összes európai várost megnézi a milánói dóm környékétől lefelé-felfelé, és akkor itt 
nyugodtan mondhatom, Kaposvártól Debrecenig, ezek a városok vezetése által 
megfogalmazott beruházási programok kapcsán alakultak ki. Tehát ez a vonás, hogy 
valaki a saját városát csinosítja, építi, szépíti, kétségtelen, a polgármesterekre 
jellemző, és politikai meggyőződésüktől függetlenül, rendszerektől függetlenül az 
európai kultúrának ez meghatározó része. 

Például Szabadka nagyon szépen néz ki, az is le van térkövezve, a Fidesznek 
nincsen köze hozzá, sőt egy másik ország. Tehát ön számon kérheti rajtam, hogy 
miért van ez a jelenség, majd urbanisztikusokkal és városszociológusokkal megfejtjük 
egyszer, hogy miért van az a késztetése a városvezetőknek, hogy csinosítsák, 
szépítsék, építsék városukat, inkluzíve a főteret is, ez egy nagyon fontos kérdés, az 
biztos, hogy meghaladja az én feladatomat, egyszerűen adottságnak veszem, de, 
kedves képviselőtársam, hadd legyen egy apró megjegyzésem.  

Képzelje el, hogy a városlakók, sőt a településlakók egy jelentős részének ez 
szintén a meggyőződése. Isten bizony! Kimegyek a Paprika utcára, és ott azt kérik az 
emberek, hogy betonozzuk le a járdát, és hiába mondom, hogy beruházás a 
humántőkébe, a jövőbe meg egyéb, ők azt mondják, mindent értenek, nagyon helyes, 
azt is kell csinálni, de a járdát betonozzuk már le, aszfaltozzuk már le, mert nem 
tudnak rajta járni. Ugyanezt elmondják egyébként az Alma utcán a vízelvezetési 
rendszerrel kapcsolatban, a játszótereken, a lakótelepi tereken, hogy az atomjaira 
töredezett aszfaltot szedjük már fel és valami környezetbarátabb burkolattal - ez az 
úgynevezett térkő - borítsuk le. A városlakók ennek örülnek. Tudja, amíg a 
polgármestereket a városlakók, a falvak lakói választják meg, addig kénytelenek arra 
figyelni, hogy az emberek is szeretik azt, ha szépül a városuk. Persze ezt lehet önnek 
bírálni jogosan, és mindig fel lehet vetni, hogy nem ezt kellett volna, hanem azt, meg 
nem így, hanem úgy. Én magam is részt vettem eben a vitában, és a Debrecen 
főterének az átalakítását leghevesebben ellenző, elszánt és vérmes jobbikos és 
ellenzéki képviselők is a végén azt mondták, hogy erre azért büszkék vagyunk. Nem 
rám, nem is kell, féleértés ne essék. Ettől nem csökkent a politikai szembenállásunk, 
de örültek, hogy a főtér végül is visszakapta azt a szakrális jelleget, amit volt kedves a 
szocialista diktatúra megfosztani a városomnak a főterétől, és a Vöröshadsereg útja 
belerongyolt a templomba, előtte fordult el a város legforgalmasabb útja, és olyan volt 
az egész, mint egy autópálya-kereszteződés. Most meg olyan, és mindenki büszke rá. 
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Úgyhogy ezzel nem leszek úrrá, és azt fogom mondani minden polgármesternek, hogy 
szépítse, építse a városlakókkal összhangban a legjobb tudása szerint a városát még 
akkor is, ha ez ne adj’ isten térkő vagy beton felhasználását is jelenti. 

A távhőre csak hadd mondjak valamit! Nem mindegyik vállalatra jellemző ez, 
amit ön mondott. Például a debreceni hőszolgáltató vállalatnak nincs ilyen 
problémája. De miért nincsen? (Dr. Szakács László: Nem lehetne egyszer nem 
debereceni példát?) Azért, mert amikor megjelent a távhőtörvény - 2000-es évek 
eleje - az első dolgunk az volt, hogy bevezettük az egyedi fogyasztómértőt, jóval 
korábban, mint ezt a törvény előírta. Az összes hőközpontot kicseréltük, megoldottuk 
a sugaras ellátáshoz képest a koncentrikus ellátási formát, hogy gazdaságosabbak 
legyünk, és nagyon fontos: környezetvédelmi rendeletet hoztunk arról, hogy a város 
belsejében, ahol az egyedi gázfűtés emissziós terhelése nagy, ott visszatereltük a 
fogyasztókat a távhőre. Nálunk a plázát is távhővel fűtik, nem egyedi gázzal, és 
egyébként azt a szolgáltatást is bevezettük, hogy az úgynevezett abszorpciós 
rendszerekkel távhővel tudunk légkondicionálást is szolgáltatni nyáron. Tehát a nyári 
veszteséget, hogy nyáron ott áll a rendszer, és nincs rajta semmifajta forgalom, ezt is 
meg tudtuk oldani. 

Aki tehát távhővállalat gazdájaként ment utána a folyamatoknak, 
gondoskodott arról, hogy minden rendben legyen, figyelte azt, hogy milyen 
fejlesztéseket lehet csinálni és hol lehet a piacot bővíteni, az nincsen bajban. Ja, aki 
ezt nem csinálta különböző okokból, az lehet, hogy bajban van. Tehát itt nem 
rendszerhibáról van szó. Ez nem jelenti azt, hogy azokkal a vállalatokkal nem kell 
foglalkozni, akik - miért, miért nem - ezt nem csinálták meg, és azt a pénzt, amit 
megtermelt a távhővállalat, elvonták, másra költötték, és most ott vannak, hogy nem 
tudnak hőközpontot felújítani, nem tudnak egyedi mérést megcsinálni, nem tudnak 
piacot bővíteni, abszorpciós rendszerről nem is hallottak, és egyébként pedig azt 
mondják, hogy mindezt a rezsicsökkentés okozta. „Nem bontják ki az igazság minden 
részletét” - ha valaki emlékszik erre a felejthetetlen mondatra. 

A helyi nyilvánosság kapcsán nem tudok mit mondani, mert a helyzet az, hogy 
minden város pont olyan helyi nyilvánosságot tart fenn, amilyet a megválasztott 
képviselők eldöntenek, Ózdtól - mert ott is van ilyen - lefelé, felfelé, Szegeden át 
Debrecenig. A helyi nyilvánossággal kapcsolatos feladataim biztos nincsenek, 
mármint ilyen irányítási értelemben. Az nyilván feladatom lesz, hogy ha ellátogatok 
egy városba, akkor ott elmondjam a program állását az érdeklődő helyi újságíróknak 
is. Én csak azt tudom mondani, hogy minden polgármester politikai meggyőződésétől 
függetlenül törekszik arra, hogy valamilyen módon kapcsolatot tartson a választóival. 
Ez fontos feladat is - megint függetlenül -, jól is teszi, tehát Ózdon is jól teszik, meg 
Érmelléken, meg mindenütt. Ez egy fontos kapcsolat, hogy legyen visszajelzés. 

Az pedig tényleg más meghallgatásra tartozik, hogy a magyar nyilvánosság 
állapota, a tényszerűség, a nem tudom én, micsoda hogyan van. Arról is hosszan 
lehetne beszélgetni, de az megint egy másik beszélgetésnek a tárgya. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Utolsóként Hollik István képviselő úr jelentkezett 

szólásra. 
 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Mint KDNP. 
 
HOLLIK ISTVÁN (KDNP): Mint KDNP. Köszönöm szépen. Kérdezni nem 

nagyon szeretnék, hiszen majdnem két órája itt ülünk, és azt gondolom, hogy a 
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miniszterjelölt úr tökéletesen bizonyította azt, hogy alkalmas a feladat elvégzésére. 
(Volner János távozik az ülésről.) Csak azt szerettem volna leszögezni, hogy nagyon 
sajnálom azt, hogy az ellenzék képviselői, jelen lévő képviselői már ezt az alkalmat is 
egyébként kampányolásra használták föl. Nyilvánvalóan nehéz dolguk volt, hiszen 
mondjuk, a korábbi szocialista kormány az önkormányzatoktól elvett pénzt, ennek 
köszönhető az, amit miniszterjelölt úr is mondott, hogy 1300 milliárd forintos 
adósságot halmoztak föl ezek az önkormányzatok, ezzel szemben most az lett volna az 
ellenzéki feladat, hogy azt próbálják támadni, hogy a kormány most több mint 3000 
milliárd forintot fog adni a megyei jogú városoknak. Nehéz feladat, nem is sikerült. 

Én a KDNP nevében még egyszer azt szeretném csak mondani, hogy 
természetesen Kósa Lajos debreceni polgármesterként is, illetve frakcióvezetőként is - 
személyesen is nagyon jól tudtam vele együttműködni frakcióvezetőként - 
bizonyította azt, hogy alkalmas a feladat elvégzésére, ezért mi természetesen 
támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Márta és Szakács László képviselők 

jelezték, hogy nagyon röviden, egy-egy percben szeretnének még egy megjegyzést 
tenni. Most kivételesen megadom a szót, elsőként Demeter Márta képviselő 
asszonynak. 

 
DEMETER MÁRTA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az ténykérdés, és 

nézzék meg, hogyan működnek a vidéki önkormányzatok, nagyobb városokban is 
sokszor, és nézzük meg a kistelepüléseket és a kisebb városokat, hogy hogyan 
működnek. Vergődnek az önkormányzatok, rengeteg forrást vont el tőlük a kormány, 
közben bizonyos feladatok megmaradtak, amiket nem feltétlenül tudnak ellátni. 
Például egy szembetűnő példa az, hogy akár a dolgozóiknak a minimálbért nem 
tudják megfelelően kifizetni. Azt gondolom, hogy itt kritika a Fideszt érheti bőven 
ebben az ügyben, és az elmúlt évek kormányzását is. 

Egyébként nyilván csak a történeti hűség kedvéért: azért nagyon sok fideszes 
önkormányzatnál merült föl az, hogy egy 2010-es kormányváltást követően ki lesz 
fizetve az ő adósságuk, ami később meg is történt, de hát, fenébe a részletekkel. Akár 
csak Pécs városát kérdezném meg, hogy a 45 milliárd forint kifizetését követően 
mégis derült égből hogyan került elő ez az ismét 11 milliárdos veszteség; úgy tudom, 
hogy fideszes vezetésről beszélünk. De konkrét kérdések vannak, amikre 
miniszterjelölt úrtól nem kaptam választ, hogy egy ilyen antikorrupciós 
kezdeményezést fog-e érvényesíteni akár a miniszteri posztján keresztül az 
ellenőrzésben. Tehát, lesz-e olyan internetes felület, honlap, nyilvánosság, ahol 
minden egyes szerződést meg lehet tekinteni? Minden egyes cégnél, akik részt 
vesznek ezeknek a projekteknek a megvalósításában, minden hozzáférhető, a 
tulajdonosi háttere teljesen átlátható lesz-e? Ezt fogja-e érvényesíteni? Miből fogják 
fenntartani ezeket a projekteket? Erre ön személy szerint fog-e hatástanulmányokat 
készíteni, készíttetni és ellenőrizni, ellenőriztetni ezeket? 

Illetve ami nagyon fontos kérdés, hogy a projekteket lebonyolító szervezetek az 
ön irányítása alatt lesznek-e. Mert amennyiben nem, és nincs ilyen tevékenység, 
akkor ez bizonyítja, hogy ismét csak egy kommunikációs húzásról van szó. És 
egyébként arra még mindig kíváncsi lennék, hogy pontosan mekkora összeget 
használtak föl ebből a több mint 3000 milliárdból. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kósa Lajos úré a szó. 
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KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 
miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Akkor biztos félreérthető voltam. Még egyszer 
megpróbálom most már nagyon félreérthetetlenül megfogalmazni a korrupcióval 
kapcsolatos álláspontomat. Az ellenzék megakadályozta azt, hogy Magyarországon a 
politikai pártok rendszerszintű korrupcióját fel lehessen számolni. Demeter Márta is 
megakadályozta személyes szavazatával. (Demeter Márta jelentkezik.) Innentől 
kezdve ez a legveszélyesebb korrupciós helyzet, mikor gazdasági társaságok 
üveggyöngyért fel tudnak vásárolni politikai pártokat és képviselőket a fekete 
pártfinanszírozáson keresztül. Ennél nagyobb korrupciós veszély nem létezik egy 
országban. Demeter Márta személyesen is felelősséggel tartozik és elszámolással, 
mert megakadályozta ennek a törvénynek a megszavazását, dacára annak, hogy 
egyébként az ellenzék korábban azt mondta, sőt a saját módosító indítványaikat sem 
támogatták. Innentől kezdve hiteltelen, kedves képviselőnő, minden mondata, amit a 
korrupcióról mond. Ön szélesre tárta a korrupció kapuját Magyarországon, ön 
személyesen is az ellenzékkel együtt, minden egyes ellenzéki képviselő, aki nemet 
nyomott, személyes felelősséggel tartozik. 

Innentől kezdve, természetesen az antikorrupciós harcot támogatjuk, 
természetesen betartunk magunkra nézve minden létező, az infotörvény és az adatok 
nyilvánosságával kapcsolatos előírást. Honlap is lesz, minden is lesz, de kedves 
képviselőnő, önnek majd valamikor el kell számolni azzal, hogy személyes 
szavazatával is megakadályozta azt - mint ellenzéki képviselő, a fene tudja, milyen 
politikai formáció tagjaként -, hogy egyébként Magyarországon megakadályozzuk a 
pártok és politikai szervezetek feketefinanszírozását. Ön is megakadályozta, ezért 
személyes felelősséggel tartozik, és amíg ezzel nem számol el és nem mondja azt, hogy 
tévedtem, és kedves Fidesz, nyújtsuk be újra, mert kétharmaddal megszavazzuk, 
addig önnek minden mondata hiteltelen ebben az ügyben. 

Fenntartás: természetesen a pályázatoknak és az egész programnak a 
fenntartási részével is kell foglalkozni, erre külön programfejezet van. Természetesen 
mindegyik projektelemnek a fenntarthatóságát vizsgálni kell, és azt is egyébként, 
hogy ha véletlenül valami olyanra bukkanunk, amelynek a fenntarthatósága nem 
biztosított, akkor azt újra meg kell fontolni, hogy azt megcsináljuk-e vagy sem. 

Végül a projektirányítás: most készül a statútum, a szervezeti és működési 
szabályzat a Miniszterelnökséggel egyeztetve. Jelen állás szerint, miután ezek a 
jogszabályszövegek még nem véglegesek, csak annyit tudok mondani, hogy a fejezeti 
kezelésű előirányzatoknak a „Modern városok” programra vonatkozó része fölött 
irányítási és felügyeleti jogom lesz, és azon kormányzati szervezetek fölött, amelyek 
részt vesznek ennek a programnak a végrehajtásában, szintén irányítási és felügyeleti 
jogom lesz.  

Amennyiben a projektek úgy valósulnak meg, hogy abban a megyei jogú 
városnak is döntő szerepe van - projektirányítás, beruházás stb. -, akkor 
természetesen azt a rendszert kell használni, amit az önkormányzati beruházások 
ellenőrzésénél használ a magyar állam, mert vannak szervezetei, amelyek ezt 
ellenőrzik. De az én tevékenységem az önkormányzati önállóságot még akkor sem 
csorbíthatja, ha ne adj’ isten, egynémely projektben azt gondolom, hogy azt nem így 
kéne, hanem amúgy, és még akkor sem szeretném csorbítani, ha véletlenül nekem 
lenne igazam. Az önkormányzati önállóság egy olyan ügy, amelyet, az a 
meggyőződésem, hogy egy kormánynak, egy miniszternek még akkor is mélységesen 
és alapvetően tiszteletben kell tartani, ha meg van róla győződve, hogy az úgy nem 
lesz jó, és még véletlenül igaza is lesz. Sok ilyet tudok mondani egyébként, amikor 
megmondták előre, úgy is lett, befürdött vele a város. Sajnos, amíg önkormányzatiság 
van, addig ez a veszély mindig benne van a rendszerben. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Végül Szakács László képviselő úrnak adom meg a 

szót. 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Rövid leszek. Ez csak egy 

emberi dolog, az ember a politikai ellenfeleinek a nevével sem viccel, ízetlen ez a 
tréfa, és talán miniszterjelölthöz meg még méltatlan is. 

 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Bocsásson meg! Nem állt szándékomban. Mikor tettem ilyet? 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Amire rá szeretnék térni - talán nem egy 

kontradiktórius, tehát nem egy beszélgetős műfaj ez a mostani -, volt itt szó 
mindenről, tehát zebrákról, bicikliutakról, Szabadkáról, Londonról, Krakkóról, 
legfőképpen Debrecenről. Nagyon szépen köszönjük, hogy így a debreceni 
mindennapokba ekkora betekintést nyerhettünk, az ország nem így néz ki, nem is fog 
úgy kinézni, mint Debrecen. Amit én láttam, illetve hallottam a saját felszólalásom 
kapcsán, tehát ön nem cáfolta, hogy Veszprém, Kecskemét, Szombathely, Miskolc, 
Érd, Székesfehérvár és Dunaújváros, illetve Pécs tekintetében a kormány nem tartja 
be az együttműködési megállapodást, amit a „Modern városok” programja alapján 
kötöttek, illetve erről határozatok is születtek. Nem akkor, nem úgy és nem az fog 
megépülni, és ezért kell egy új minisztériumot létrehozni önök szerint, és mi is 
örülünk, hogy nem ön lesz az oktatási vagy az egészségügy-miniszter. 

Még egy dolog, hogy Pécset persze össze lehet kötni az osztrák határral is, és 
most már értem egyébként jobban az ön gondolkodását, Debrecenből nézve ez biztos 
így rendben is lenne, hogy Pécs városát, egy déli nagyvárost a tőlünk 410 kilométerre 
lévő osztrák határral kell összekötni. Ez tényleg létrejött, ezt én nem cáfolom, 
többször végigmegyek rajta, biztos vagyok benne, hogy többször, mint miniszterjelölt 
úr. Az ön kormányfője is tudta ezt, 2015. április 28-án, amikor azt mondta - itt van 
előttem a szerződés, amit aláírt -: ”Pécs bekötése a nemzetközi autópálya-hálózatba 
2015-ben, ezért még ebben a fejlesztési időszakban megtörténik az M6-os autópálya 
kiépítése az országhatárig.” Itt akkor visszatérek - itt az alkalmasság kérdéséről kell 
beszélni -, nyilvánvalóan mi is és még az ön miniszterelnöke is a déli, a horvát határra 
gondolt, nem az osztrák határra. Ezt talán csak ön gondolta így, hogy ez így vicces 
lesz, hogy nekem elmondja ezt, hogy az osztrák határral fogják majd összekötni 
Pécset. Nem vicces. Ezt mindenki tudja: a horvát határral; ezt senki nem akarta 
félreérteni, csak ön, és ez már alkalmassági probléma. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben kíván még erre reagálni, 

miniszterjelölt úr, akkor megadom a szót. 
 
KÓSA LAJOS, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 

miniszterjelölt: Köszönöm szépen. Csak annyit, hogy Szakács László emlékeim szerint 
kifejezetten azt mondta, hogy Pécs nincsen bekötve a nemzetközi gyorsforgalmi 
úthálózatba, nem azt mondta, hogy egyik irányba nincsen, hanem hogy nincsen, tehát 
erre próbáltam utalni. Ha megbántottam volna a szavaimmal, akkor megkövetem, de 
én is gondoltam, hogy ön tudja, hogy az autópálya Pécsig elér, és egyébként az a 
nemzetközi gyorsforgalmi úthálózat része, sőt az európai folyosóknak is része, és 
legjobb tudomásom szerint egyébként természetesen az M6-os kiépítése a horvát 
határig folyamatban van és meg fog valósulni. (Dr. Szakács László: Mikor?), mint 
ahogy ön rosszul mondta azt, felsorolt néhány várost, melyekkel kapcsolatban a 
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kormány visszavonta ön szerint a határozatát, és ezek a programok törölve vannak, ez 
nem igaz.  

A helyzet helyesen szólva az, hogy a „Modern városok” programnak két 
szakasza volt. Az első szakaszban, 2015 folyamán 13 megyei jogú várossal kötöttek 
szerződést a program megvalósításáról. Az első ütemben, amikor ezt megvalósították 
és a kormány elé jöttek az ezzel kapcsolatos határozatok, akkor még nem épült ki az 
az irányítási rendszer, ami később épült ki a „Modern városok” programbizottsággal, 
amit eddig a Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetett és a társminisztériumok - 
az NGM, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és az EMMI - voltak ennek a tagjai, és 
egy másik mechanizmussal kezdték feldolgozni és elbírálni ezeket a pályázatokat. A 
kormány csak azt döntötte el, hogy a legelső ütemben aláírt szerződéseket is eszerint 
az eljárási rend szerint kell megvalósítani, és természetesen egyetlenegy megyei jogú 
várossal kötött miniszterelnöki szerződés sem vesztette hatályát, és az a feladatom, 
hogy ezeket a szerződéseket is teljesítsük 2022 végére.  

Természetesen nem akartam senki ellenzéki képviselő nevével viccelődni, 
sajnálom, ha ön ezt így vette. Azért kérdeztem, hogy mire gondol, jó lenne, ha 
megnevezné, mert természetesen nem akarok senkit megbántani. (Dr. Szakács 
László: Mindenki figyelt és természetesen tudja. - Elnök: Szél Bertalan.) Ezek szerint 
Szél Bertalanra gondol. Bocsánat! Van egy ismerősöm, akit így hívnak, mindig 
keverem, van néhány ilyen. Elnézést kérek! Természetesen Szél Bernadettet 
személyesen is van szerencsém ismerni, és Tóth Bertalanról is tudom, hogy kicsoda, 
de van egy Szél Bertalan nevű barátom, volt osztálytársam, óvodástársam, és mindig 
ez ugrik be, elnézést kérek. Nem vagyok tévedhetetlen, de ha hibázom, akkor azért 
szívesen elnézést kérek. Tudom, és nem is arra vagyok szerződtetve, hogy 
tévedhetetlen legyek, hanem ha hibázunk, akkor azt korrigáljuk, és egyébként pedig 
próbáljuk megvalósítani ezt a „Modern városok” programot és a megyei jogú városok 
fejlesztési programját.  

Végül pedig csak egy dolgot szeretnék mondani, hogy nagyon szépen 
köszönöm a kérdéseket, a bizottsági meghallgatást. Egy kicsit sajnálom azt, hogy 
néhány nagyon fontos kérdésre, amit majd egyszer tisztáznunk kell, most nem került 
sor a program lényegét tekintve, mert valahogy az ellenzék ezt most nem hozta szóba, 
de kulcskérdésnek tartom, hogy a megyei jogú városok fejlesztését valamilyen módon 
intézményesítve, az őket körülvevő és velük együtt élő agglomerációval együtt kellene 
valamilyen szinten megvalósítani. Ez egy olyan irányítási menedzsment, szabályozási 
hiányosság Magyarországon, aminek a hiányát mindnyájan megérezzük. Itt adott 
esetben - én is tudok erre példát mondani - a megyei jogú város és a közvetlen 
szomszédságában lévő település között rendkívül nehéz a koordinációs feladat, mert 
két egymás mellé egyenrangúan tett és jogosítványokkal felruházott 
önkormányzatnak kell megállapodni. Ez nagyon nehéz, és ez egy fontos hiátus, 
miközben egyébként én is mondtam, hogy az agglomerációval kapcsolatban a megyei 
jogú városok fejlesztése nem értelmezhető csak a városhatáron belül, hanem az 
agglomerációval együtt. Erre most nem kérdeztek rá, nem baj, majd egyszer erre is 
sort kerítünk. 

A másik, amit pedig én azt hittem, hogy fel fognak vetni, ami szintén nem ilyen 
napi aktualitás, hanem egy fontos tartalmi kérdés, hogy már az önkormányzati 
rendszer megalkotásakor kinyílt egy olyan vita, aminek nem jutottunk a végére azóta 
sem, nevezetesen, hogy a magyar önkormányzati rendszer durván 3200, egymással 
lényegében teljes mértékben egyenjogú és egyenrangú önkormányzatot hozott létre. 
Igen ám, de az nyilvánvaló, hogy ezeknek a településeknek a feladatrendszere, 
lehetőségei, potenciája, mindene olyan mértékben eltér, hogy egész egyszerűen 
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azokat az általános kereteket, amelyeket az önkormányzati törvény meghatároz, 
valamilyen módon mégis kellene az élethez közelebb hozni. 

Van ilyen egyébként, mert például a választási eljárási rendszer különbözik a 
10 ezer alatti településeknél meg a 10 ezer feletti településeknél, de talán ez az 
egyetlen érdemi. És ebben egyszer majd dűlőre kell jutnunk, mert teljesen 
nyilvánvaló: az teljes abszurditás, hogy van egy 200 ezres város, és mellette van egy 4 
és fél ezres település, és hiányzik közöttük a valamilyen formában megfogalmazott 
irányítási, szervezeti koordináció. A fővárosról - mint a legnagyobb agglomerációról 
és településről - nem is beszélve, mert itt is hiányzik. 27 éve hiányzik, félreértés ne 
essék. Azt hittem, hogy erre rá fognak kérdezni, mert ez az összes fejlesztési kérdésnél 
kulcskérdés, de majd egyszer arra is sor kerül. Egyébként nyilván azok a kérdések 
foglalkoztatták önöket, amelyeket feltettek. 

Köszönöm szépen még egyszer, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 
elmondhattam a gondolataimat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úrnak a válaszait. 
A magam részéről kifejezetten örülök annak, hogy a kormány erre a fontos 

területre egy önálló tárcát hozott létre, annak pedig különösen, hogy egy olyan 
tárcavezetőt javasol erre a miniszterelnök, akinek a kellő tapasztalata megvan ahhoz, 
hogy ezt a lehető legmagasabb színvonalon lássa el. Hiszen az a 16 év, amit Debrecen 
megyei jogú város élén eltöltött Kósa Lajos, illetve az az időszak, amit a Megyei Jogú 
Városok Szövetségének elnökeként dolgozott végig, azt gondolom, hogy bőven 
elégségesek voltak ahhoz, hogy az összes olyan kérdéssel az életben szembesüljön, 
amelyeknek a megoldására most miniszterként tud majd segítséget adni. 

Arról nem beszélve, hogy az a koordinációs nehézség, amit kiemelt Kósa Lajos 
is a felvezetőjében, ami három minisztérium apparátusának az összehangolását teszi 
szükségessé annak érdekében, hogy ez a „Modern városok” program a lehető 
leggyorsabban és a legzökkenőmentesebben tudjon végigfutni, az sokkal egyszerűbbé 
válik akkor, ha ezt egy tárca fogja felügyelni. Arról nem is beszélve, amivel megint 
csak a legmesszebbmenőkig egyetértek, hogy itt a kulcskérdés most a jövőt illetően 
ezeknek a megyei jogú városoknak a versenyképessége. Hiszen, ha nem lesznek 
versenyképesek, akkor a további fejlődésüknek ez egy nagyon komoly, jelentős gátja 
lesz. Itt nemcsak az egymás közötti versenyről beszélünk, hiszen ott nem feltétlenül 
ellenfelek, hanem olyan értelemben versenytársak lehetnek, ahol az egymáshoz közel 
fekvő városok még komoly együttes vonzerőt is ki tudnak fejteni, hanem a határon 
átnyúló, illetve a nemzetközi térben folytatott versenyre gondolok, amelyben 
mindenképpen előnyt jelenthet az, ha ez a 3388 milliárd forintos program 2022. 
december 31-éig végig tud futni. 

Úgyhogy a magam részéről sok sikert kívánok ehhez a munkához, hiszen egy jó 
5 éves feladat és munka áll ön előtt. Azt gondolom, hogy ennek a magas színvonalú 
megvalósítása egy nagyon komoly kihívás, de azt gondolom, hogy erre Kósa Lajos 
képviselő úr a személyében is alkalmas.  

Határozathozatal 

Erről kell is, hogy szavazzunk. Kérdezem tehát a bizottság tagjait, ki az, aki 
miniszterjelölt úr alkalmasságát tekintve igennel szavaz. Kérem, tegye föl a kezét! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 9 igen szavazat. Ki az, aki nemmel szavaz? 
(Szavazás.) Két nem. 

Tehát 9 igen szavazattal, 2 nemmel a bizottság Kósa Lajos miniszterjelölt urat 
a tárca vezetésére alkalmasnak látta. 
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Sok sikert kívánok a munkájához és köszönöm, hogy részt vett a 
meghallgatáson. 

Az egyebek között van-e valakinek felvetése? (Nincs jelzés.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, akkor a bizottsági ülést bezárom, mindenkinek 
eredményes és jó napot kívánok! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 04 perc) 
  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Bihariné Zsebők Erika és Baloghné Hegedűs Éva


