
 

Ikt. sz.: KVB/60-2/2015. 

KVB-22/2015. sz. ülés 
(KVB-42/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Költségvetési bizottságának 
2015. december 8-án, kedden 13 óra 05 perckor  

az Országház főemelet 64. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

Napirendi javaslat 3 

Az ülés résztvevői 4 

Az ülés megnyitása 5 

A napirend elfogadása 5 

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter éves meghallgatása (Az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 5 

Dr. Seszták Miklós szóbeli tájékoztatója 5 

Kérdések, észrevételek 11 

Válaszok 20 

Az ülés berekesztése 24 

 

 



3 

Napirendi javaslat 

 

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

 



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről 

Megjelent 

Elnököl:  Burány Sándor (MSZP), a bizottság elnöke  
 
Dr. Tilki Attila (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Bodó Sándor (Fidesz)  
Boldog István (Fidesz)  
Dr. Kerényi János (Fidesz)  
László Tamás (Fidesz)  
Szabolcs Attila (Fidesz)  
Witzmann Mihály (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP)  
Szelényi Zsuzsanna (független)  
 

 
 
Helyettesítési megbízást adott 
 
 Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) dr. Hargitai Jánosnak (Fidesz)  

Vantara Gyula (Fidesz) Bodó Sándornak (Fidesz)  
 

 
 
Meghívottak 

  
Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter  
Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára 
 

 
 

A Bizottsági főosztály részéről 
 
Dr. Opor Gergely László munkatárs 
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása 

BURÁNY SÁNDOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel és tisztelettel köszöntök 
mindenkit a mai bizottsági ülésen. Tisztelettel köszöntöm miniszter urat és 
államtitkár urat. Igazán szép delegáció a mai bizottsági ülésünkön a kormány 
részéről. 

A napirend elfogadása 

Szeretném bejelenteni, hogy dr. Szűcs Lajos alelnök urat Hargitai alelnök úr 
(Dr. Szakács László megérkezik az ülésre.), Vantara Gyula képviselő urat Bodó 
Sándor képviselő úr és dr. Szakács László képviselő urat pedig jómagam 
helyettesítem. Az utóbbi okafogyottá vált, mert képviselő úr megérkezett. 

Az említett helyettesítésekkel együtt a bizottság szemmel láthatóan 
határozatképes, de ez rögtön ki is fog derülni az első szavazásnál. Tisztelettel kérem a 
bizottságot, hogy aki egyetért az írásban kiküldött napirendi javaslattal, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Úgy látom, ez egyhangú döntés volt. 
Köszönöm szépen. A bizottság határozatképes. 

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

A kiküldött és elfogadott napirend szerint dr. Seszták Miklós nemzeti 
fejlesztési miniszter meghallgatása következik az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 41. §-a alapján. Mint hatáskörrel rendelkező bizottság a szokásos 
éves meghallgatást fogjuk megtartani. Ez egyúttal miniszter úr kinevezése óta, ebben 
a bizottságban legalábbis, az első bizottsági meghallgatás. Mint ismeretes, miniszter 
urat 2014. június 3-án, kinevezése előtt hallgattuk meg legutóbb. 

Tekintettel arra, hogy miniszter úrnak nagy napja van, hiszen négy bizottság 
előtt is teljesíti alkotmányos kötelezettségét, ezért legkésőbb fél 3-kor innen tovább 
kell indulnia a következő bizottsági ülésre, kérem miniszter urat is és a képviselő 
hölgyet és urakat is, hogy mondanivalójukkal akármilyen velősen is fogalmaznak 
majd, próbáljanak tömören és takarékosan bánni. Miniszter úr azt ígérte, hogy a 
felvezető tájékoztatója körülbelül 20 perces lesz, tehát nem fogja elvenni az időt az 
ellenzéki és kormánypárti hozzászólások és kérdések elől. Azt javaslom továbbá, hogy 
a miniszteri expozét követően, hogy így fogalmazzak, a kérdések és az észrevételek 
egyben hangozzanak el, tehát ne tartsunk két külön kört. 

Amennyiben ez így elfogadható, akkor miniszter úr, parancsoljon! Öné a szó. 
 

Dr. Seszták Miklós szóbeli tájékoztatója 

DR. SESZTÁK MIKLÓS miniszter (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a bizottság képviselőit. 
Mivel a mai napon ez a harmadik meghallgatás, ugyanazt a metodikát követném, amit 
a másik két bizottságban. Körülbelül 20 percben összefoglalnám, hogy mit gondolok a 
tárca elmúlt másfél évéről, utána várom a kérdéseket, és az összes kérdés elhangzása 
után egyben válaszolnék rájuk. 

Elnök úr jól mondta, hogy június 3-án volt 2014-ben a miniszteri kinevezésem 
előtti meghallgatás. Engedje meg a bizottság nekem, hogy arról tájékoztassam önöket, 
hogy egyáltalán mik azok a főbb feladatok, amik az új struktúra szerint a 
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minisztériumomhoz tartoznak. Ezt könnyű megválaszolni, hiszen egy-egy főbb 
területet egy-egy államtitkár felügyel. Öt olyan államtitkár dolgozik nálunk, aki egy-
egy nagy szakterületért is felel. Az első az energetika, a második a fejlesztési és 
klímapolitika, a harmadik az infokommunikáció, idecsatlakozik be új elemként a 
fogyasztóvédelem, a negyedik az infrastruktúra, az ötödik pedig a vagyon és a 
vagyonhoz került, habár nem külön államtitkárságként, 2015, április 1-jével a 
sportfejlesztés. Rögtön 2014. június 6. óta itt van még a felszámolással kapcsolatos 
hatósági ügyintézés is. 

Ha megengedik, akkor végigszaladnék ebben a 20 percben az egyes 
államtitkárságokat érintő és általam fontosnak tartott előzményeken az elmúlt másfél 
év tükrében. Az energiaszabályozás tekintetében az államtitkársághoz tartozóan 
legfontosabb volt mind a miniszteri munkámban, mind az államtitkárság 
vonatkozásában a diverzifikáció megteremtése Magyarország számára, mivel tudjuk, 
hogy Magyarországon nincs jelentős energiahordozó. Az elmúlt másfél évben e téren 
értünk el sikereket, ezeket szeretném megosztani a bizottsággal. Az egyik 
legfontosabb a szlovák-magyar kétirányú földgázvezeték kereskedelmi üzembe 
helyezése. Ennek használata jelentős lehetőséget biztosít számunkra esetleges 
vészhelyzetben vagy kereskedelmi időben is. Hogy számokat is mondjak önöknek, a 
Szlovákiából Magyarország irányába ezen a csővezetéken évi 4 milliárd köbméter gázt 
tudunk fogadni, viszontirányba, tehát Magyarországról Szlovákiába 1,6 milliárd 
köbméter gázt tudunk folyósítani. Szintén átadtuk az elmúlt másfél évben a kétirányú 
Százhalombatta-Ipolyság kőolajvezetéket is. Legalább ilyen nagy sikerként könyveljük 
el, hogy Románia csatlakozott a magyar-szlovák-cseh másnapi villamosenergia-piac 
összekapcsolásához is. Ez is nagy lehetőséget biztosít Magyarország számára. 

Mégis, a tél közeledtével is, a tél kellős közepén nagyon fontos, hogyan állunk 
most, mik a várható kilátásaink a 2015-16-os telet illetően. Arról tudok beszámolni a 
bizottságnak, hogy a tárolók töltöttsége az átlagosnál nagyobb, közel 50 százalékot 
eléri, éppen ezért a betárolt kapacitás, a magyarországi kitermelés és a folyamatos 
gázellátás garantálja, hogy a biztonságos földgázellátást biztosítani tudjuk 
Magyarország számára. 

Szeretnék beszámolni a bizottságnak arról is, hogy az elmúlt másfél évben a 
Magyarországon felhalmozott nukleáris tudást és tapasztalatot nemzetközi szinten is 
sikerül megosztanunk Szaúd-Arábiával, Törökországgal, Jordániával, Vietnámmal és 
Dél-Koreával kötöttünk erre irányuló megállapodásokat. Több bizottságban 
felmerült, ezért elmondom itt önöknek is, hogy a múlt héten Iránban jártunk, ahol a 
békés célú atomenergia-hasznosítás vonatkozásában előzetes tárgyalásokat 
folytattunk, tehát semmilyen konkrétum nem fogalmazódott meg, kizárólag az 
oktatásról és a tudás átadásáról tárgyaltunk előzetesen. Itt infokommunikációs 
megállapodást kötöttünk az iráni miniszterrel. 

Szintén a 2014. júniusi meghallgatásomon több bizottságban is felvetődött az a 
kérdés, hogy a keletkező radioaktív hulladék és kiégett fűtőanyag kezelése és 
elhelyezése vonatkozásában milyen kormányzati intézkedés történt. Ezt most 
megválaszolom. 2015 áprilisában az Országgyűlés elfogadta a kiégett üzemanyag és 
radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti politikánkat. Ennek mentén végezzük a 
feladatainkat. 

A fejlesztés- és klímapolitika, illetve kiemelt közműszolgáltatások tekintetében 
a minisztérium egyik legfontosabb eredménye az, hogy a 2007-2013-as ciklus 
vonatkozásában nem lesz forrásvesztés. Tehát ezen tárcának a környezeti és energia 
operatív program, a KEOP keretében az uniós forrást 100 százalékos mértékben 
sikerül majd lehívnunk. Mi ezt sikerként értékeljük, főleg, ha figyelembe vesszük, 
hogy a számításaink, illetve információink szerint Romániában ez az arány nem fogja 
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elérni a 60-70 százalékot. Tehát ez egy kifejezett siker. Arra, hogy az elmúlt másfél 
évben ez milyen munkát igényelt a minisztériumtól, illetve az apparátustól, hadd 
említsem meg önöknek azt, hogy az elmúlt két évben több forrást fizettünk ki, mint a 
megelőző hét esztendőben. Az összes támogatás 58 százalékát az elmúlt másfél-két 
évben fizettük ki. 

Jelenleg folyik Párizsban egy klímakonferencia, nagyon fontos mérföldkő lehet 
ez a konferencia a globális szinten összehangolt közös erőfeszítések kialakításában, 
akár a károsanyag-kibocsátás tekintetében. Egy biztos, hogy az 1990-es bázisévhez 
képest 2020-ra 20 százalékos, 2030-ra 40 százalékos csökkentést fogunk vállalni 
ezen a konferencián. Szeretném itt tájékoztatni a bizottságot egy e téren jelentős 
sikerről. Az ENSZ-nek van egy éghajlat-változási kormányközi testülete, és ebben az 
irányító testületben dolgozik alelnökként Ürge-Vorsatz Diána klímakutató. Azt 
gondolom, ez is egy olyan jelentős tény, amit mindenképp meg kellett említsek. 

Szeretnék beszámolni a bizottságnak az Otthon melege-programról. Ez egy 15 
milliárdos keretösszegű programsorozat volt. 2014 őszén 5, majd 2015 tavaszán még 
további két pályázat került kiírásra, elavult háztartási gépek, hűtő- és mosógépek, 
kazánok, nyílászárók cseréjére, valamint társasházak komplex energiafelújítására. 
Ahogy említettem, 15 milliárd forintot költöttünk el erre, és 85 ezer háztartásban 
sikerült az energiahatékonyságot javítanunk. 

A megújuló energia felhasználásában 2020-ra vállaltuk a 14,65 százalékos 
részarány teljesítését. Azt gondolom, hogy itt is jól állunk, hiszen 2013-ban már 
elértük a 2016-ra kalkulált 9,8 százalékot, 2014-ben ez 11,1 százalékra nőtt. A 
részarányok további növelését is szolgálják a 2014-2020-as operatív program 
keretében az energetikai célokra fordítható kiadások vagy források, nagyságrendileg 
755 milliárd forintot tudunk majd elkölteni ezen arányszámok javítására. 

Fontos lépésnek tekintjük a Modern városok-programot. Ennek keretében a 
kormány több megyei jogú várossal tárgyalt már, és mindenhol fejlesztési kérdésként 
vetődött fel az ipari parkok helyzete. Ezért a kormány úgy döntött, hogy 2016. január 
elsejével létre fog hozni egy, az ipari parkok fejlesztésére szakosodott gazdasági 
társaságot, amelynek kifejezetten az lesz a feladata, hogy az ipari parkokat 
megtervezze, kivitelezze és hasznosítsa. Ez azért fontos, mert egy kézben fog 
összpontosulni a Magyarországon most kivitelezendő összes ipari park fejlesztése és 
majd a hasznosítása, ami lehet önkormányzatoknak való átadása, vagy piacon való 
hasznosítása. 

Ezen kívül szeretném tájékoztatni a bizottságot a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásban 2016. január 1-jén bekövetkező változásról. A kormány 
döntésének megfelelően egy nonprofit alapú holding rendszer fog kialakulni 2016. 
január 1-jével. Itt szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy itt félreértések vagy esetleg 
félreolvasások történtek. Itt van három alapvető rendelkezés, amit mindenképp be 
fogunk tartani. Az egyik, hogy ez önkéntességen alapuló holdingszerveződés lesz. 
Tehát csak az csatlakozik ehhez a holdingrendszerhez, aki szeretne. Ez nem kötelező. 
A második, hogy aki csatlakozik is, a vagyoni tulajdonjogi viszonyok nem változnak, 
vagyis ugyanúgy a csatlakozni szándékozó vagy csatlakozott társaságok portfóliójában 
vagy önkormányzatok portfóliójában, tulajdonában maradnak a vagyonelemek. A 
harmadik, hogy kizárólag vagyonhasznosítási szerződést fogunk kötni a holding és a 
csatlakozni kívánó közműszolgáltatók között. 

A következő ilyen jelentős lépés a minisztérium életében az infokommunikáció. 
A Digitális Magyarország program keretében 2020-ra vállaltuk azt, hogy minden 
háztartásban szélessávú internetelérést fogunk biztosítani. Azt tudom jelenteni 
önöknek, hogy 2018-ig igény esetén bármely háztartás számára biztosítani tudjuk 
majd a szélessávú internetelérését. Ennek van egy jó mintapéldája, hiszen az Európai 
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Unió azt mondja, hogy ha én erre forrást kívánok lehívni, akkor hazai forrásból 
valósítsak meg egy projektet. Nyíregyházán az első alapprogram most van kivitelezés 
alatt, 1,7 milliárd forintos hazai forrásból a terveknek és a menetrendeknek 
megfelelően alakul ez a fejlesztés. Itt azt szeretném elmondani, hogy a hazai forrás 
mellett komoly szerepet szánnak piaci szereplők például a szélessávú internetelérés 
biztosítására, amit üzleti alapon fejlesztenek, tehát nem a program része. 

Az NFM kezdeményezésére ezen kívül jogszabály-módosítást is elfogadtunk, 
ötéves közműadó-mentességet biztosít az újonnan létesülő, vagy nagy sebességűre 
felújított szélessávú szakaszok után. Ez is jelentős abban, hogy a digitális 
Magyarország programban tervezett arányszámok megvalósuljanak. 

A következő fontos, és azt gondolom, a bizottság számára érdekes téma lehet, 
hogy Magyarország 2014 után teljes jogú tagja lett az Európai Űrügynökségnek. Ez 
azért nagyon fontos, mert eddig csak társult tagként, nem rendes tagként vettünk 
részt ebben a munkában. Van egy vállalása ennek az ügynökségnek, hogy minden 
olyan pénzt, amit a magyar kormány befizet ennek az ügynökségnek, annak a 
többszörösét magyar kis- és középvállalkozásoknak, egyetemeknek vagy akadémiai 
kutatóintézeteknek visszaadja. Tehát beszállítói részvételt biztosít az átfogó 
programokba. Ez azért jelentős, mert ezek a programok mind olyan nagyságrendűek, 
hogy eddig önmagukban az űrkutatásban szereplő szakemberek vagy vállalkozások 
eddig nem tudtak részt venni semmilyen európai átfogó programban. Ezért nagyon 
fontosnak találjuk ezt a csatlakozást. 

2014 júliusától működik a nemzeti mobilfizetési rendszer. Ez szintén egy 
jelentős lépés, mert egységes keretet biztosít egyes szolgáltatások díjainak mobil 
fizetésére, autópálya-matrica vagy parkolás, és a mobil rendszer telepítése a digitális 
Magyarország program keretén belül tovább is folytatódik. 

Jeleztem, hogy 2014 júniusától a fogyasztóvédelem megjelenik önálló 
államtitkárságként is a minisztérium munkájában. Itt több jelentős tevékenységről 
tudok beszámolni. Mi jelentősnek találjuk, habár a szabályozást illetően azért annyira 
nem nagy fajsúlyú, de bevezettük a fogyasztóbarát település fogalmát, és eddig 16 
település érdemelte ki ezt a címet. Ezen kívül a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a 
piacfelügyeleti eljárás keretében 2014-ben 291 riasztást küldött az Európai Unió 
gyorsriasztási rendszerébe, a RAPEX-be, és ezzel a legtöbb bejelentést elérő 
tagállammá váltunk. 

2015. december 1-jével bevezettük az árubemutatók szabályozását. Az 
Országgyűlés elfogadta a törvényt, ebből három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik 
és legfontosabb, hátulról indulva, hogy az ilyen bemutatókon áruhitel-szerződést nem 
lehet kötni, erre nincs lehetőség. Nagyon fontos, hogy tilos lesz az árubemutatóval 
egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó ajándék, árengedmény vagy vagyoni 
előny ígérése, ennek reklámja. Illetve talán ezeknél még fontosabb az, hogy 
ügyfélszolgálati iroda fenntartására kötelezzük az ilyen vállalkozásokat. Ezt azért 
lényeges, mert a rászorult vagy kiszolgáltatott, legtöbbször nyugdíjas réteg, amikor 
másnap szembesül azzal, hogy esetleg nem a legmegalapozottabb döntést hozta akkor 
ezek a vállalkozók, illetve ezek a csoportok eltűntek, nem lehetett őket elérni, és nem 
volt módjuk az érintett vásárlóknak az elállási jogukat érvényesíteni. Ennek 
megfelelően ezt a három fontos szabályozást a törvénybe beletettük. 

A közlekedéspolitikát, az infrastruktúrát illetően először itt is a 2007-2013-as 
cikluszárásról szeretnék beszélni önöknek. Itt is azt tudom jelenteni, hogy a mostani 
számításaink szerint ennél az operatív programnál szintén nem lesz forrásvesztés, 
mind a 100 százalékot le fogjuk tudni hívni. Csak hogy itt is mondjak néhány számot, 
35 százalékkal nőtt a gazdaságba juttatott támogatások mértéke ezen programon 
keresztül az elmúlt másfél évben. Ennek eredményeként 100 kilométernyi új 
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gyorsforgalmi szakaszt tudtunk átadni, 300 kilométeren befejeződött a főutak 
burkolatának megerősítése, és közel 70 kilométeren települési elkerülő utakat is át 
tudtunk adni. Azt gondolom, hogy a kormány által tett vállalásokat biztosítani tudjuk, 
hogy az országhatárig vezető sztrádákat vagy gyorsforgalmi utakat 2018-ig kivezetjük, 
illetve minden megyei jogú várost, megyeszékhelyet gyorsforgalmi utakkal fogjuk 
összekötni. Ennek a vállalását inkább 2020-ra tenném, mert vannak olyan 
települések, ahol még van mit tennünk. 

Beszélnem kell egy pár mondatban a vasúti közlekedési lehetőségekről vagy 
fejlesztési lehetőségekről. A XIX. századra lehetett azt mondani, hogy a vasútnak egy 
dicsőséges korszaka volt. Azt gondolom, hogy az elkövetkező öt-hat év szintén egy 
ilyen jelentős fejlesztési időszaknak számíthat. Hiszen 2020-ig több mint 1000 
milliárd forintot kíván a kormány vasútfejlesztésre elkölteni. Ennek egy része 
pályafejlesztés, pályarekonstrukció, motorvonat-beszerzés, amivel a magyar ipar, 
illetve a magyar beszállítói arány megfelelő szintű növekedése, növelése támogatható. 

Nagyon fontos a kerékpárút-fejlesztés. Több bizottságban is megkérdezték 
most is és 2014-ben is, hogy mit gondol a kormány a kerékpárút-fejlesztéssel 
kapcsolatos lehetőségekről. Tájékoztatom a bizottságot, hogy másfél év alatt 161 
kilométerrel gyarapítottuk a kerékpárút-hálózatot, ez közel 14 milliárd forint 
fejlesztési forrásból valósult meg. 

Kell beszéljek arról, hogy 2020-ig a közlekedésfejlesztésre fordítható 
forrásokból összesen 2600-2800 milliárd forintot kívánunk közlekedésfejlesztési 
célokra fordítani. Ebből az egyik legjelentősebb tétel az úgynevezett integrált 
közlekedésfejlesztési operatív program, IKOP. Arról tájékoztatom a bizottságot, hogy 
december elején négy pályázati felhívást tettünk közzé, több mint 1100 milliárd forint 
értékben. Azt gondolom, hogy a jelenlegi uniós ciklusban ennél nagyobb összegű 
közlekedésfejlesztési forrás egyidejű megnyitására már a számok tükrében nem lesz 
mód. Tehát sikerült 1100 milliárd forintot meghaladó fejlesztési pályázati felhívást 
közzétennünk. 

Szeretnék beszélni röviden a vagyonpolitikában végbement fejlesztésekről vagy 
szerepvállalásunkról az elmúlt másfél év tükrében. Nagyon fontosnak érezzük, hogy 
elindult az elektronikus aukciós rendszer. Ez azt jelenti, hogy a kormány úgy döntött, 
hogy azokat az állami vagyontárgyakat, amelyeket jelenleg nem hasznosítunk, vagy a 
szaktárcák nem hasznosítanak, elektronikus árverési rendszer keretében online 
árverési felületen fogja értékesíteni. Ennek a lehetősége megnyílt. 2015. november 
30-ig, fogalmazzunk úgy, tesztüzemmódban 115 ingatlant jelentettünk meg 8 milliárd 
forint értékben, és az eddig lezajlott árverések alapján 120 százalékot meghaladó 
vételáron sikerült átlagosan ezeket az ingatlanokat értékesíteni. Ez jelentős 
többletbevétellel fog járni. 

Szeretném tájékoztatni a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működéséről is a 
bizottságot. Erre is több bizottságban rákérdeztek, ezért erről a tájékoztatást 
megadnám itt is. 2015. október végéig 30 ezer ingatlanfelajánlást fogadott be a zrt., és 
a kormánydöntésnek megfelelően további 10 ezer lakás vonatkozásában van 
lehetősége még ingatlanfelajánlást befogadni. Ezt azért tudjuk megtenni, mert 
egyszerűsítettük a befogadás szabályait, illetve a kizárások rendszerét enyhítettük. 
Hogy számokat is mondjak önöknek, a 30 ezer lakásban 100 ezer személy lakhatását 
biztosítjuk jelenleg is. 

És van még két dolog, amiről szeretnék beszélni. Az egyik, utaltam önöknek a 
felszámolással kapcsolatos hatósági eljárásokra, illetve hatósági feladatokra, ezen 
kívül itt a felszámolási eljárásokban is többször megkaptuk már az elmúlt 20 évben, 
hogy nem transzparens, nem átlátható a felszámolási vagyontárgyak értékesítése. 
Ezért a kormány úgy döntött, hogy szintén elektronikus árverési rendszer keretén 
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belül, kizárólag felszámolás alatt álló társaságok vagyontárgyait, legyen az ingó- vagy 
ingatlanvagyontárgy, csak a nyilvános értékesítési rendszeren belül lehet értékesíteni. 
Ez közel egy éve tart, és az eddigi tapasztalatok alapján nagyon sikeres működési 
modellnek bizonyult. 

Ezen kívül van még egy nagyon fontos feladata a minisztériumnak, a közvetlen 
brüsszeli források kezelése. Amikor miniszterként átnéztük azokat a feladatokat, hogy 
hogyan lehetne még minél több brüsszeli forrást a magyar rendszerbe behozni, 
találtunk egy olyan rendszert, a közvetlen brüsszeli források rendszerét, amit úgy 
ítéltünk meg, hogy a 2007-2013-as forráslehívások tekintetében nem megfelelő 
módon használt ki a magyar vállalkozói vagy gazdasági, vagy önkormányzati, vagy 
szociális, vagy egyesületi réteg. Számításaink szerint, habár pontos szám nincs, tehát 
inkább felméréseink szerint az elmúlt hétéves ciklusban 7 és 12 milliárd forint közé 
tehető lehívott valamennyi brüsszeli forrás együttes összege. Ha Magyarország 
létszámarányát vennénk figyelembe, akkor évente 200 milliárd forintot lehetne ebből 
lehívni az érintetteknek, ami önmagában egy utópisztikus szám, ennek nincs 
realitása. De a Magyar Fejlesztési Központ felállításával az elkövetkező vagy a 
mostani hétéves ciklusban szeretnénk 150-220 milliárd forint közötti direkt brüsszeli 
forrás lehívását behozni a magyar gazdaságba. 

Azt is megvizsgáltuk, hogy miért nem hívták le eddig. Hiszen azt tudni kell, 
hogy nonprofit társaságok esetében a támogatásintenzitás 100 százalék, forprofit 
gazdasági társaságoknál meg 70 százalék, ami még mindig jóval magasabb, mint 
esetlegesen az 50 százalékos hazai operatív programok keretében lehívható brüsszeli 
forrás. Nem értettük, hogy miért nem vették ezt komolyan az érintettek. Két 
problémát azonosítottunk be, hogy szerintünk miért nem. Az egyik, a legfontosabb az, 
hogy nehezen volt hozzáférhető ezeknek a pályázati rendszereknek a kiírása, és 
amikor már hozzáférhetővé vált, vagy amikor már megtalálták az érintettek, akkorra 
letelt ezeknek a pályázatoknak a határideje. A másik a nyelvtudás hiánya. Hiszen 
egyes kis önkormányzatok vagy egyes mikrovállalkozások, vagy akár egyesületek nem 
voltak abban a helyzetben, hogy ezeken a pályázatokon indulni tudjanak. 

Ezért arról tudok beszámolni önöknek, hogy a fejlesztési központ sikeresen 
teljesítette azt a feladatát, hogy 17 közvetlen támogatási szakmai politikai programot a 
pályázatokmagyarul.eu honlapon már naprakészen az érdeklődők meg tudnak 
tekinteni. Ennek két előnye van. Azt vállalta a központ, hogy az európai uniós 
pályázati kiírástól számított 24 órán belül ezen a honlapon magyarul, érthető módon 
összefoglalóan a pályázati kiírás megjelenik. Ennek már vannak sikerei, hiszen 2014-
től számításaink szerint 9 milliárd forintot sikerült eddig direkt brüsszeli forrásból 
lehívni. Pont azért, mert sokaknak az ugorhat be, hogy igen, de mégis mire lehet 
pályázni. Ezért bevezettünk egy olyan honlapot is, hogy nyerőmagyarok.eu. Ezen 
azokat a sikeres pályázatokat mutatjuk be egy leírás keretében, hogy az ötlettől a 
megvalósításig milyen folyamatokon mentek keresztül. Hogy számokat is mondjak, a 
bohócdoktorok 10 milliós támogatásától egészen a Hungarocontroll 1 milliárdot elérő 
támogatásán keresztül próbálunk kedvet és lehetőséget biztosítani az érdeklődők 
számára. 

Még egy dologról szeretném zárásként tájékoztatni a bizottságot. 2015. április 
1-től a minisztériumhoz kerültek a sportfejlesztések. A sportfejlesztéseknek van egy, a 
közoktatást érintő része. Ezt mi csak úgy hívjuk, hogy TTT programok, ezek a 
tornaterem, tanuszoda, tanterem programok. A kormány évente 3-3-3 milliárd 
forintot, azaz összesen 9 milliárd forintot biztosít ezek fejlesztésére hazai forrásból. 
Az első kör most fog zárulni, 24 tornaterem, 25 tanuszoda és 24 település a 
tanteremfejlesztés is meg fog valósulni. Most van a közbeszerzések zárása, és az első 
körös kivitelezések hamarosan meg fognak indulni. 2015. december 16-án a kormány 
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második körös TTT programok odaítéléséről vagy fejlesztéséről fog dönteni. Ezt azt 
jelenti, hogy újabb, számításaink szerint 24-24-24 településhez létesülhet tanuszoda, 
tornaterem és tanterem. Ezzel el fogjuk tudni azt érni, hogy a kétkörös program 
befejezésekor nem lesz olyan járás, ahol nincs úszásra alkalmas sportlétesítmény. 

Elnök úr, első körben ennyit szerettem volna mondani. Várom a kérdéseket, és 
igyekszem kimerítően válaszolni. Köszönöm szépen. 

 

Kérdések, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelettel kérdezem a bizottság 
tagjait, kinek van kérdése, illetve észrevétele. Szakács képviselő úr, Szelényi képviselő 
asszony jelentkezett, szépen sorban megyünk. Parancsoljon, képviselő úr! 

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

Úr! Államtitkár Úr! Igyekszem nem visszaélni az idejükkel, azzal együtt, hogy évente 
egyszer adódik ilyen alkalom, hogy az ember felteheti azokat a kérdéseket, amelyek 
benne is felmerültek. Nagyon szépen köszönöm miniszter úrnak az expozéját. Nagyon 
jó távlati célokat hallhattunk, viszont az a baj, hogy a mai magyar valóság azért csak-
csak visszanyom bennünket a földre, hogy azon két lábbal megálljunk, és a ma meg a 
holnap problémáival is érdemes és kell is foglalkozzunk. 

Az idő szűke miatt elmegyek azok mellett a dolgok mellett, amiket sokszor 
lehet olvasni az újságban, hogy mennyivel kapott miniszter úr választókerülete többet 
a fejlesztésekből, mennyivel sikeresebben lobbizik, ez talán csak jobban hangzik így, 
mint akár a szomszédos választókerületek, nem beszélve, mondjuk, dél-baranyai, 
baranyai választókerületek, amelyek kevésbé szerencsések. 

Amit mindenféleképpen szeretnék föltenni kérdésként, mert a 
választókerületem is érintett. A közműfejlesztés tekintetében miniszterelnök úr 
körbejárta az országot, és szinte nem maradt olyan hely és megszólalás, ahol ne ígért 
volna gyorsforgalmi utat. Minden egyes megyeszékhelyen ugyanazt mondta, ahogy 
miniszter úr is említette. Néha ezek a gyorsforgalmi utak autópályák lesznek, néha 
pedig egy hibridmegoldás, főútba oltott autóút lesz ezekből a fejlesztési tervekből. Ha 
jól emlékszem, ennek a neve, eléggé furcsa műszóval, gyorsút. Ekként fognak 
megépülni az utak, ahol hirtelen megjelennek a szintbeli kereszteződések, a vasúti 
kereszteződések, uram bocsá’, szembejövő forgalom is, amit a mérnökök, nem mi, 
politikusok, hanem a mérnökök, a szakma az agyrém és a műszaki nonszensz 
szavakkal visznek be a köztudatba. Ilyen utat fog kapni Békéscsaba, Eger, Salgótarján, 
Kaposvár, Zalaegerszeg és szűkebb hazám, Szigetvár és Barcs is. 

Meg szeretném kérdezni, hogy miért teszik ki a balesetveszélynek a 
közlekedőket. Többféle magyarázatot hallottunk már arra, hogy nem lesz elég 
forgalom, aztán kiderült, hogy ezt sosem fogjuk megtudni, ha nem épülnek meg ezek 
az utak, hogy lesz-e elég forgalom vagy sem. Aztán autópályát ígértek belőle, most 
mégis gyorsút lesz. Szeretném megkérdezni miniszter urat, hogy mikor örülhetünk, és 
miért tesz különbséget a kormány az autópályát érdemlő megyeszékhelyek és a 
mérnöki szóval agyrémnek nevezett gyorsutat érdemlő megyeszékhelyek között. 

Az állami vagyonkezelés kapcsán a parlamentben is többször felszólaltam, itt is 
szeretném megkérdezni miniszter urat a Magyar Fejlesztési Bankról. Látjuk azt, hogy 
ön és a Miniszterelnökséget vezető Lázár János miniszter úr között nem ez az 
egyetlen súrlódási pont, ahol, hogy így mondjam, összeakadnak a fogaskerekek, és az 
erősebb merrefelé hajt. Ezt politikai cinizmusnak tartottam annak idején, és talán 
akkor is elmondtam a parlamentben, hogy egész egyszerűen önmagának, az ön 
minisztériumának kellett kérni azt, hogy a saját kezéből csavarják ki a Magyar 
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Fejlesztési Bankot. Vagyis át kellett adnia a Miniszterelnökségnek. Azt szeretném 
megkérdezni a miniszter úrtól, hogyan jutott arra a következtetésre, hogy sokkal 
hatékonyabban tud működni a Magyar Fejlesztési Bank egy másik miniszter 
irányítása alatt, illetve tervez-e hatékonyságjavulás címén esetleg más további 
területektől megválni a minisztérium, például a MÁV esetében. 

Itt haladnék tovább. A MÁV-val kapcsolatban köszönöm szépen, amit 
miniszter úr mondott. Ha szabadna annyit kérni, mivel 1000 milliárd forintos 
fejlesztésről beszélt miniszter úr az elkövetkezendő öt-hat évben, és ezekből fölírtam 
kettőt, a pályafejlesztést és a motorvonat-vásárlást, és mivel biztos vagyok benne, 
hogy ennél sokkal jobban kirészletezésre kerülnek ezek a tervek, ha erről miniszter úr 
még tudna nekünk adatokat mondani, azt nagyon megköszönném. Illetve pont akkor 
beszél miniszter úr fejlesztésről, amikor sokáig a kormány is letagadta, hogy kevesebb 
vonat fog indulni, hogy járatokat fognak megszüntetni. Még Lázár János is egyébként 
nagyon sokszor elmondta, hogy a kormánynak az az álláspontja, hogy nem fognak 
megszűnni járatok, majd most látjuk, hogy csak Heves megyében például 16 vonatot 
törölnek, és a 2016-os menetrendről egyértelműen a kínálatcsökkenés mondható el. A 
szakma szerint egyébként csak egy dolog nem számít, az utazó. 

Azt szeretném megkérdezni miniszter úr, miért döntött a minisztérium a 
járatritkítások mellett, még akkor is, ha a kormányzati koordinációért felelős 
miniszter kifejezetten tagadta ezt. Mekkora megtakarítást várnak ettől? Igaz-e, hogy 5 
milliárdot várnak ettől, és ez menni fog-e bérjellegű megtakarítások nélkül? Hiszen 
azt is lehet hallani a MÁV szakszervezeteitől, hogy 750 vasútőr jelentős részét el is 
bocsátanák az elkövetkezendő időben. Egyeztetve a szakszervezetekkel, ők is felhívták 
a figyelmet arra, hogy ha ők mindenben élnének a kollektív szerződésben rögzített 
jogukkal, és betartanák a kollektív szerződésben írottakat, akkor a jelenlegi létszám 
mellett, hiszen nincsenek megfizetve a magyar vasutasok, nagyjában-egészében 20 
százalékkal kevesebb járatot lehetne indítani. 

Az energetika tekintetében miniszter úr nagyon szép távlati terveket vázolt föl. 
Úgy gondolom, ez mindenféleképpen elérendő. Viszont a holnapi napon meg a 
közeljövőben is el kellene érjünk megfelelő kitűzött célokat. Ezekből látjuk, hogy a 
kormánynak azért sok van, például az energetikai cégeknek valamilyen szinten való 
kiebrudalása és magyar állami tulajdonba való visszaszerzése. Erre most már lassan 
kétszer annyit fognak költeni, mint amennyit a MOL-pakett megvásárlására költöttek 
az elmúlt időszakban, 950 milliárd forint környéki összeg lesz az, amire a nap végére 
odaérünk. De mégis szeretném megkérdezni miniszter urat, hogy pontosan mennyi 
pénzt kívánnak költeni energetikai cégek megvásárlására. És ha erre ennyi pénzt jut, 
950 vagy 1000 milliárd forint környéki összeg, akkor viszont az Otthon melege-
program sokkal melegebb lehetne, ha nemcsak visszatérítendő támogatást adnának a 
lakosoknak. 

Tudjuk persze, látjuk, hogy ezek azért megtérülő beruházások, akár a 
lakosoknak és természetesen a lakásoknak is megtérülő beruházások. Viszont azt is 
tudjuk, önök is nyilvántartják, a KSH is nyilvántartja, hogy a háztartások 
háromnegyede nem képes megelőlegezni ezt az összeget. A háztartások 
háromnegyede képtelen arra, hogy egy ilyen hirtelen jött kiadást akár a 
megtakarításaiból fedezzen. Itt most természetesen az önrészre gondolok, utána 
pedig önök visszatérítendően adják oda ezt a támogatást a háztartásoknak. Magyarán 
mondva, nekik vissza kell fizetni ezt. Tehetnék ezt, ha meg tudnák spórolni a 
gázárcsökkentés alapján, ha kevesebbet kellene fizetni a fűtésért. A gáz tőzsdei ára 
jelentősen csökkent az elmúlt másfél évben, mikor kívánják érvényesíteni ezt a 
magyar gázárakban? Ehhez kapcsolódóan a MET-botrányt most nem írnám körül, 
sem a helyszín, sem az idő nem alkalmas arra, és nincs is annyi időnk arra, hogy 
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végigmondjuk, hogy a MET elképesztően nyereséges ügylete hogyan jöhetett létre. De 
azt szeretném megkérdezni miniszter úrtól, hogy tényleg bízik-e még azokban az 
MVM-es vezetőkben, akik, hogy is mondjam, évek óta bábáskodnak e körül, és 
egyengetik a MET elképesztően nyereséges ügyleteit. Nem tudom, lesz-e még egy kör, 
én nagyjában-egészében ennyit szerettem volna megkérdezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szelényi képviselő asszony következik, aztán 

majd László Tamás képviselő úr és Hargitai alelnök úr is szót kért. 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen a beszámolót. Egy pár 

kérdést szeretnék feltenni. Az energiadiverzifikációval kapcsolatban mondta, hogy 
milyen eredmények születtek az elmúlt egy-két évben. Mi a helyzet a horvát-magyar 
interkonnektorral? Azt gondolom, ott nem nagyon van előrelépés, pedig, ha jól értem, 
az valóban egy alapvetően nem orosz eredetű gáz behozatalát tenné lehetővé. 
Ráadásul nagyon jelentős előrelépés lenne az európai energiapiac létrejöttében, ami 
szerintem igazából Magyarország érdeke az energiadiverzifikáció és az orosz gáztól 
való függetlenedés irányában. 

Említette, hogy Iránban jártak nem olyan régen kormánydelegációval, és ott 
egy infokommunikációs megállapodást írt ön alá az iráni partnerrel. Ez mit jelent? Mi 
az, amit mi tudunk az irániaknak infokommunikációban adni, és mit nyújthatnak 
nekünk ők? Hiszen nagyon jelentős a különbség kulturálisan és az információ 
hozzáférését illetően ebben a két országban. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk 
egymásnak segíteni, illetve nyilván ezek nem jótékony alapon lezajló ténykedések, 
hanem ez valamiféle üzleti alapon történik, vagy üzleti sikerrel kecsegtet. 

Beszélt arról, hogy milyen sikeres volt az európai uniós támogatások lehívása 
az előző hétéves ciklus végén. Ha jól tudom, akkor annyira sikeres volt, hogy egy 
nagyon jelentős túlköltés-lekötés történt az elmúlt fél év során. Lázár miniszter úrtól 
egy 9300 milliárd forintos összegről lehetett hallani a lehetőségeink pedig 8700 
milliárd forintot tesznek ki. E között van több mint 5-600 milliárd forintnyi 
különbség. Ezt honnan tervezi kiegészíteni a kormány? Nyilván, ha ezek a projektek 
elindulnak, akkor ezek a projektgazdák ott elkezdték a fejlesztéseiket megvalósítani. 
Mi Költségvetési bizottság vagyunk, tehát engem érdekelne, hogy ennek a 
különbözetét miből, honnan szeretnék előteremteni, és erről mi fogunk-e tudni, mint 
egy parlamenti politikai költségvetési ellenőrző szerv. 

Említette, hogy a kormány a sportlétesítmények fejlesztése vonatkozásában 
nagyon jelentős ambíciókkal bír. Ezt elég jól tudjuk. Említette a 3-3 milliárd forintos 
tornatermi és tanuszodai fejlesztéseket, aminél jobb befektetést nem nagyon tudok 
elképzelni magam sem, hiszen nyilvánvalóan egy sportorientált országban kell, hogy a 
gyerekek tudjanak sportolni és jól ússzanak. Ugyanakkor nem említette, hogy 
Magyarországnak az egyik legnagyobb és legambiciózusabb fejlesztési programja a 
sportcsarnokok és stadionok építése. Van is egy közismert ábránk arról, hogy 
Magyarországon hol vannak nagyon jelentős stadionberuházások. Aki nem ismeri, 
nagyon kiváló térkép. (Felmutatja.) Ez lényegében az ország egész területén nagyon 
jelentős, 100-150 milliárd forintnyi beruházás. Ez már a GDP vonatkozásában is 
értelmezhető összeg. Azt feltételezem tehát, hogy a kormány azért fektet ebbe ennyit 
és kifejezetten az ön minisztériuma, mert ennek gazdasági és társadalompolitikai 
fejlesztési céljai vannak. Érdekelne engem, hogy az eddig megnyílt stadionok milyen 
eredményt produkáltak, illetve miket várnak a következő, majdan megnyíló 
intézményektől. 

Nyilvánvalóan nem elsősorban a sporteredmények izgatnak engem, hanem 
ezek a fejlesztéspolitikai hatások. Nevezetesen, lehet-e már látni, hogy ezek a 
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stadionok megérik a befektetett pénzt? Ki vannak-e használva? Magyarországon a 
sportturizmus fejlődik-e? Dőlnek-e az emberek ezekbe a stadionokba? Hétvégén tele 
vannak-e programokkal? Azokon a településeken, ahol ezek a stadionok megnyíltak, a 
szolgáltató kis- és középvállalkozások terebélyesednek-e, fizetnek-e többletadót? 
Több munkahelyet produkáltak-e ezek a stadionok, mint amennyi korábban ezeken a 
településeken volt? Egyáltalán, mit tud nekem mondani ezeknek a 
társadalomfejlesztő hatásáról? Ha esetleg még nem mutathatók ki ezek az 
eredmények, akkor milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban az országnak? Azt 
feltételezem, hogy sokkal nagyobb haszonra tartunk igényt, mint amennyi a 
befektetett összeg volt, ami, mint mondtam, nem túl csekély. 

Végezetül pedig én is kíváncsiskodnék egy kicsit az ön házatájáról. Ugye, nem 
olyan régen olvashattuk, hogy Bogáti János egy újabb féléves megbízást kapott, hogy 
bábáskodjon a Kisvárda és környéki fejlesztések körül. Ha jól tudom, akkor ő már 
korábban is ezt a feladatot egy féléves időtartamban ellátta. Kíváncsi volnék, hogy 
milyen eredményeket mutatott fel, mi az, ami miatt még egyszer megérdemelte, hogy 
ezt a fontos titulust újra megszerezze. Ha sikeres volt, akkor hasznosítható-e ez más 
régiókban is? Más településeken, kis régiókban, hiszen van majdnem 200 járása 
Magyarországnak, és ezek jelentős része komoly fejlesztésre szorul, tehát kialakult-e 
valamiféle olyan minta, aminek alapján hasznosítható ez a tudás, és mások is 
miniszteri biztosi pozícióra tarthatnak-e számot hasonló feladatkörrel? Pontosan 
milyen eredményeket ért el Bogáti úr? És még szeretnék tájékozódni. Ugye, ő az egyik 
olyan kivételes pozícióban lévő fejlesztést támogató személy, aki nem kapott fizetést? 
Ami azért, valljuk be őszintén, nagyon meglepő, amikor ilyen nagy pénzek és 
fejlesztések létrehozásáról van szó. Valamilyen módon ő bizonyára meg van 
jutalmazva ezekért a feladatokért, különösképpen, hogy még egyszer megkapta ezt a 
feladatot. Mondja el, hogy pontosan mit kell erről tudnunk! Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Akkor most László Tamás 

képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Kedves Bizottság! Szakács képviselő úr rákérdezett a lakóépületek energetikai 
felújítására. Jómagam is egy kicsit ezt a kérdést árnyalnám. Az a szám, amit ön 
mondott, hogy a lakástulajdonosok háromnegyede nem tud részt venni a 
pályázatokon, az én tapasztalatom szerint nem egészen helytálló. A körzetem 
kétharmadában lakótelep, és a meglátásom az, hogy körülbelül a lakók egynegyede, 
25 százaléka van nehéz helyzetben, és a lakóépületek felújításában nem tudnak részt 
venni, ezzel vissza is húzzák a háromnegyedet. 

Egyetértve azzal a gondolattal, hogy európai uniós pályázati forrást 
magántulajdon fejlesztésére, felújítására nem lehet használni, mégis úgy érzem, hogy 
valamilyen szociális szempontot érdemes volna a körvonalazódó a lakóépületek 
energetikai felújításában figyelembe venni, tudva persze azt, hogy egy magas szintű 
energetikai felújítás megtérülése belátható időn belüli. Úgyhogy úgy gondolom, ennek 
a programnak bármilyen formában is kerül elő, óriási gazdaságélénkítő, felhajtó ereje 
volna, ezért kíváncsi volnék, hogy milyen elvek szerint körvonalazódik a lakóépületek 
energetikai felújításának programja, ami, úgy tudom, a következő fél évben kerülne 
kiírásra. Köszönöm, ennyi volna a kérdésem. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Haladunk sorban, Hargitai alelnök úr következik. 
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DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP, a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
úr. Egy megjegyzésem, egy kérésem és egy kérdésem lenne miniszter úrhoz. Annak a 
tárcavezetőnek címzem ezeket a mondataimat, amelyik tárca legalább olyan színes, 
mint az EMMI, még ha ez nincs is a köztudatban. Miniszter úr rendkívül sok területet 
érintett itt a megszólalása során, úgyhogy egy ilyen tárcát vezetni nem könnyű 
feladat. 

Az első megjegyzésem kapcsolódik ahhoz, amit öntől hallottam, és én is sokra 
értékelem, megjegyzem a Költségvetési bizottság is valószínűleg, hiszen a költségvetés 
kezelőjeként, őreként nagyon jól tudjuk, hogy az európai uniós források lehívása mit 
jelent a mindenkori magyar GDP növekedésében. Ezeket a forrásokat a jövőben 
jobban költjük el, mint az elmúlt időszakban tettük, hiszen ott részben 
kényszerpályán voltunk, mert csak olyan fejlesztéseket hajthattunk végre, amiket az 
előző kormány letárgyalt Brüsszellel. Akkor pedig a GDP hosszú távú növekedését 
ezek a fejlesztések megalapozhatják. Tehát az tényleg teljesítmény, hogy 100 
százalékban sikerül lehívnunk ezeket a forrásokat. Azokat a számokat, amiket 
miniszter úr mondott, más miniszterek is többé-kevésbé így elmondhatják. Én ezt 
annak tudom be, hogy 2013-ban megszüntettük a Fejlesztési Ügynökséget, és az egész 
problémát, az egész kérdéskört súlyának megfelelően a kormány centrumába húztuk 
be, a Miniszterelnökség koordinálása mellett az irányító hatóság egy-egy miniszter 
irányítása alá kerültek. Azt gondolom, ennek kézzel fogható eredménye van, főleg ha 
egy ilyen számot is hallhattunk, én ezt eddig nem tudtam, hogy mondjuk egy 
szomszédos ország 60-70 százalékban lesz képes lehívni azokat a forrásokat, amiket 
mi 100 százalékra teljesítettünk. 

A megjegyzésem mellett a kérésem a következő, és ez érinti az infrastruktúra-
fejlesztés kérdését. Baranyában, ha már szóba hozta Szakács képviselő úr, egy másik 
fejlesztésről beszélnék, a 6-os autópálya kivezetése az országhatárig, ami 2018-ig meg 
fog történni. Ez egy 19 kilométeres autópálya-szakasz megépítését jelenti, ami 
európai uniós forrásokból történik. Ahhoz, hogy ez a 19 kilométer igazán be tudja 
tölteni területfejlesztési szerepét, két járulékos beruházást kell kivitelezni hazai 
forrásokból. Az egyik Mohács rákötése, ami hiányzik. Annak a Mohácsnak a rákötése, 
ahol egy közforgalmi kikötő is meg fog épülni pár éven belül. Tehát ennek a nagy 
rendszernek indokolt az autópálya-összeköttetését biztosítani. Nem gondolok 
egyébként semmi másra, mint az 57-es út korrekciójára, szélesítésére. Ezen a 19 
kilométeren később Villány és térségének rákötése legalább ilyen fontos lenne. 
Elkészült a Villányi elkerülő út, működik, de azt az elkerülő utat ki kellene vezetni 
ehhez a megépülő 19 kilométeres autópályához. Ezzel ez a beruházás nem kalkulál, de 
enélkül a két csatlakozó beruházás nélkül, amit hazai forrásokból kellene esetleg 
megvalósítanunk, területfejlesztő hatása csak fél siker lenne. Ezért azt kérem 
miniszter úrtól, vizsgáltassa meg, nézessen utána, hogy megtörténhet-e, ha nem is 
ezzel egy időben, de valahogy ehhez kapcsolódóan ez a két, sokkal kisebb értékű 
fejlesztés. 

Miniszter úr tárcájához tartozik a konkrét kérdésem a fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatban is. Szót ejtett erről, nemrég a parlamentben törvényt alkottunk a 
termékértékesítés-árubemutató kérdéskörére. Milyen konkrét lépéseket tervez 
megtenni a tárca az árubemutatón egybekötött termékértékesítések visszaszorítása 
érdekében? 

És még egy pici megjegyzés Szelényi képviselő asszony felmutatott önnek egy 
térképet, ahol a sportfejlesztések szerepeltek. Azon a térképen még több helyszínt 
szeretnék látni, mondjuk, Pécset, Kozármislenyt, ahol csak a jövőben indulnak el ezek 
a fejlesztések. Kormánypárti képviselőként arra biztatom miniszter urat, hogy amikor 
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legközelebb találkozunk, akkor egy ennél gazdagabb táblát tudjon felmutatni ön, mert 
értéknek tekintem ezeket a beruházásokat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tilki alelnök úr következik. Parancsoljon, alelnök 

úr! 
 
DR. TILKI ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Miniszter Úr! Államtitkár Úr! Nyilván megszokhattuk azt, hogy a bizottsági ülések a 
politikai panelek kötelező elmondásának színterei is, hol erősebben, hol finomabban. 
Szeretnék azért reagálni, nyilván nem tisztem, és nem is szeretném miniszter úr 
védelmében ezeket a dolgokat elmondani, csupán a tisztánlátás kedvéért mondom 
Szakács képviselő úrnak, hogy annak idején, a szocialista kormányzás alatt Veres 
János pénzügyminiszter úr a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei képviselő volt, és sok-
sokmilliárdos fejlesztési pénz érkezett Nyírbátorba, de sajnos a szomszédos 
választókerületekben szinte semmi. 

A vasútvonal-bezárásokkal kapcsolatban nem vasútvonal-bezárásról van szó. 
Ellenben mi, egyéni képviselők visszaemlékszünk arra az időszakra, amikor többen 
tüntettünk saját térségeinkben, hiszen szárnyvonalakat zártak be önök, és mi azokat a 
szárnyvonalakat újranyitottuk, például Orosháza térségében, bár nem az én térségem, 
együtt tüntettek a szocialisták és a fideszes képviselők a vasútvonal bezárása ellen. Mi 
a menetrendben eszközlünk változásokat, tudomásul véve, ha tetszik, ha nem, az 
utazók közlekedési igényeit. 

Ugye, azt mondtam, hogy hol erősebb, hol finomabb áthallással, de 
valószínűleg Szelényi képviselő asszony arra célzott, habár nem mondta ki, hogy 
Kisvárdán is épül stadion, de természetesen arra a piros pontra fókuszált. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei képviselőként végtelenül örülök, hogy stadion épül. Azt kell 
tudni a megyéről, hogy az egyik legnagyobb megye, és természetesen a legtöbb igazolt 
sportoló, akár utánpótláskorú sportoló van. Pedagógusként hadd mondjam, hogy a 
sport hasznát nem szabad elsősorban gazdasági szempontok alapján mérlegelni. A 
társadalompolitikai szó alatt mindenféleképpen arra gondolunk, hogy a következő 
nemzedék egészséges életmódra való szoktatásának egyik alapfeltétele. Meg kell majd 
nézni, azzal, hogy ’86 óta most kijutottunk az Európa bajnokságra, mennyivel fog 
nőni az igazolt sportolók száma akár felnőtt-, akár utánpótlás szinten. 

Természetesen kérdésem is lenne miniszter úrhoz, ez Záhony térségéhez 
kapcsolódik. Hiszen itt már szóba jött Bogáti János neve. Nagyon szívesen meghívom 
képviselő asszonyt, hogy pontosan értse, miről is van szó. Záhonyról annak idején 
Moldova György, akit semmilyen szinten nem lehet jobboldali elhajlással vádolni, azt 
mondta, hogy a Kelet kapuja. Tehát stratégiai szereppel bír. De nemcsak ez az egy 
település, nemcsak ez az egy város, hanem az egész térség. Több átrakó állomás is 
épült ebben a térségben, és ugye, ide jön be széles nyomtávú vasútvonal, és innen tud 
keskeny nyomtávon tovább közlekedni az országba. Az említett Bogáti János úr 
Záhony és térsége megbízottja, és azokért a beruházásokért felelős, amelyek elősegítik 
azt, hogy Záhony újabb szerepkörhöz jusson. Csak úgy megjegyezném, hogy Záhony 
pontosan az én választókörzetemben van, ha úgy tetszik, nekem itt meg kell köszönni 
Bogáti Jánost, hiszen kaptam a térségben egy olyan szereplőt, aki a beruházásokért 
felelős. De hangsúlyozom, hogy Záhony mindig is, az előző rendszerben is egy kiemelt 
gazdasági terület volt. Akkor még éppen a Szovjetunióval való szomszédság miatt, 
most pedig Ukrajnával való szomszédság miatt. 

A kérdésem ehhez kapcsolódna, miniszter úr. A háttéranyagban is benne van 
az, hogy elképzelhető, hogy ukrajnai befektetők telepednek meg a megyében és 
esetlegesen az ország más pontján is. Nyilvánvalóan az elhúzódó orosz-ukrán 



17 

konfliktus hatására is. Hogy állnak ezek a befektetők, és várható-e tényleg több 
befektetés is talán az ország más területén is. Mi a megyében egyébként örülünk, ha 
az ukrán befektetők Szabolcs-Szatmár megye keleti részét célozzák meg. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Most Boldog képviselő úr következik, 

aztán Bodó képviselő úr. 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Azt is 

mondhatnám, hogy én egy boldog képviselő lehetnék, ami a gyorsforgalmi utak 
fejlesztését illeti, hiszen az én körzetemet két gyorsforgalmi út is érinti. Legalábbis 
remélem, hogy érinteni fogja. Ebből az egyik az Abony-Törökszentmiklós leállított 
szakasza, amit azért kellett leállítani, mert az Unió nem finanszírozza. Már olvastam, 
tudok róla, hogy Budapest irányából elindul ennek az útnak a kivitelezése. Az iránt 
érdeklődnék miniszter úrtól, hogy a térség lakói, a Törökszentmiklós, Mezőtúr 
környékiek mikorra várhatják, hogy a leállított gyorsforgalmi szakaszon fognak 
közlekedni. Mikor indulhatnak meg itt a munkálatok? Hiszen azért itt jól 
előrehaladott munkálatok voltak, és nyilvánvaló, hogy az időjárással a megépített 
értékek tönkremennek, vagy legalábbis romlanak. A másik rész a 44-es út, aminek 
gyorsforgalmivá fejlesztése is folyni fog. Szeretnék érdeklődni, hogy a tényleges 
kivitelezési munkálatok mikor indulhatnak meg a Tiszakürt-Kondoros szakaszon, 
hiszen itt már nagyon előrehaladott állapotok vannak, a régészeti vizsgálatok is 
elindultak. Mikorra várható, hogy elindul a kivitelezés? 

Örülök a tanuszoda-építési programnak, hiszen a körzetem is érintett, és 
bizakodó vagyok, hogy a továbbiakban is érintett lesz. Annak is örülök, hogy a sportra 
külön figyel a kormány. Saját tapasztalatom, hogy egyre több fiatal kezd el újra 
sportolni, és nemcsak az otthoni számítógép gombjait nyomogatja. Ez nagyon fontos. 
Arra hívnám fel miniszter úr figyelmét, hogy természetesen a legfontosabb, hogy a 
járási központokban beindítsuk ezeket a dolgokat, de azért bizonyos 
sportfejlesztéseknél, és itt nyilvánvalóan nem stadionépítésekre gondolok, volt 
kistelepülési polgármesterként, aki a kistelepülésekre odafigyel, azt gondolom, hogy 
oda kell figyeljünk majd a falvakra is, és ott is próbálnunk kell segíteni abban, hogy az 
ottani minimális sportolási lehetőséget tudjuk biztosítani. És még egyszer mondom, 
nem stadiont szeretnék látni a falvakban, hanem azokat a minimális sportolási 
lehetőségeket, amivel a falusi gyerekeket is meg tudjuk mozgatni. Ebben az MLSZ 
már próbált előrelépni műfüvespálya-építési programmal. Azt gondolom, jó lenne, ha 
a kormány is rácsatlakozna, és ott, ahol hajlandóság van erre, ahol az 
önkormányzatok is hajlandók ebbe beállni vagy a sportegyesületek, ott próbálna 
segíteni eben a kormány is. Köszönöm szépen, miniszter úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Akkor Bodó Sándor képviselő úr következik. 

Parancsoljon, képviselő úr! 
 
BODÓ SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Bizottság! Hajdú-Bihar megye lakói számára rendkívül fontos a 100-as vasút 
fejlesztése, és jelen állapotában ez most Püspökladány vasúti csomópontnál jár. 
Olvashattunk már arról, hogy ez a fejlesztés folytatódni fog, és Debrecen irányába is 
el fog készülni. Itt tulajdonképpen csak egy megerősítést szeretnék hallani. A 
felvetésem inkább arra vonatkozik, hogy Püspökladány mint vasúti csomópont 
közvetlen összeköttetésben van a román vasúttal, és ennek a fejlesztésnek a kapcsán 
lehetséges együttgondolkodni a román partnerekkel abban, hogy a Püspökladány-
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Biharkeresztes közötti szakasz fejlesztése is napirendre kerüljön. Ezt azért kérdezem, 
mert a román oldali kollégáktól időközönként lehet olyan elképzeléseket hallani, hogy 
Romániában vannak ilyen előkészületek. 

A 100-as vasút korszerűsítése kapcsán fontosnak érzem megjegyezni, hogy 
egyébként nem tűnik túl életszerűnek azok számára, akik nem járnak arra, de nagyon 
sokan utaznak még mindig vonattal, például Hajdúszoboszlóra is. Azt gondolnánk, 
hogy autópályán viszonylag könnyen megközelíthető a város, de főleg idősebb 
személyek előszeretettel választják a vasúti közlekedést. Azt gondolom, ha a 100-as 
vasút tényleg olyan színvonalon és olyan sebességgel tud haladni, akkor továbbra is 
népszerű fog maradni. 

A másik kérdésem, észrevételem a fogyasztóbarát településekkel kapcsolatos. 
Ebben az időszakban; néhány hónappal ezelőtt Hajdúszoboszló városa is megkapta 
ezt a címet. Egyébként azt kell mondjam, hogy úgy a szolgáltatók, mint a vendégek 
részéről abszolút pozitív a megnyilatkozás ezzel kapcsolatban. Minőségi garanciát 
látnak ebben, azt hiszem, hogy ez is volt a cél ezzel. Azt kérem, hogy a sikeresség 
érdekében mindenképpen egy nyomon követést azért illesszünk a rendszerbe, 
folyamatos kontrollt. Azt gondolom, ha ezzel kiegészül, abszolút pozitív lesz hosszabb 
távon is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt Szakács képviselő úrnak megadnám a szót, 

hiszen több észrevétel érkezett az ő hozzászólására, még első körben Witzmann 
képviselő úr is szót kért. Parancsoljon, képviselő úr! 

 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Bizottsági Tagok! Természetesen, azt 
gondolom, nem lepődtünk meg azon igazából, hogy az ellenzéki bizottsági tagok, 
kollégáink kritikákat fogalmaznak meg fejlesztéssekkel kapcsolatban, hiszen nyilván 
az ő egyik feladatuk, küldetésük itt, a bizottságban is, a parlamentben is. 

De azért mégis furcsának érzem azt, hogy egy a 2010 előtti kormányzásban 
részt vevő, most ellenzéki képviselői vélemény elhangzik itt önkritika gyakorlása 
nélkül. 2010-ben, ha az európai uniós fejlesztési források lehívását és tényleges 
kifizetését vesszük alapul, akkor, ha jól emlékszem, 2010 áprilisában, a 
kormányváltáskor nem érték el a 10 százalékot sem a kifizetések az európai uniós 
forrásokból. Annak a programnak a kifizetéseiről beszélek, amit egyébként az előző 
kormány, még a szocialista kormányzat tervezett meg a 2007-2013 közötti időszakra. 
Ehhez képest, azt gondolom, miniszter úr részletes tájékoztatásában nagyon 
megnyugtató és örömteli volt az, hogy történetesen a forráslehívások tekintetében 
mennyire jól sikerült teljesíteni, mondjuk, például a szomszédos Romániához képest. 

Hogy konkrét kérdéseket is feltegyek ezzel kapcsolatban, illetőleg a 
fejlesztésekkel kapcsolatban, miniszter úr tett említést az elektronikus aukciós 
rendszerről. Szeretném megérdeklődni, igazából mi volt az, ami indokolta ennek a 
rendszernek az elindítását, és a hozzáfűzött reményeket, azt gondolom, a számok 
tükrében mondhatjuk, hogy beváltotta, mire lehet még számítani ezzel kapcsolatban a 
jövőben. 

A fejlesztések tekintetében mindenki a saját választókörzetével kapcsolatban 
hozott példákat. Azt gondolom, a gyorsút fogalmi körébe vagy tartalmi körébe bele 
lehet nyilván kötni, de a gyorsút történetesen az én választókerületem nyugati 
irányból érintő 67-es út, ami a Balatont, ha úgy tetszik, az M7-est fogja Somogy 
megye székhelyével, Kaposvárral összekötni. Ez mindenféleképpen egy régi álma-
vágya az ott élő embereknek. Abban is biztos vagyok, hogy a több mint 50 kilométeres 
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szakasz megépítése pontosan 50 kilométerrel lesz több, mint ami jelen pillanatban 
van. Azt gondolom, hogy ennek azért örülnünk kellene. 

A vasútfejlesztésről. Valóban, ahogy miniszter úr mondta, talán a XIX. 
századra hivatkozott, a dél-balatoni vasútnál az 1860-as évek derekán indult a 
fejlesztés, de ilyen mértékű felújításra, rekonstrukcióra, mint amilyen most lezárult az 
első szakaszt tekintve Lepsény és Szántód-Kőröshegy között, mintegy 30 milliárdos 
projektből, nem nagyon emlékszünk. Hiszen több mint öt évtizede volt ilyenre példa. 
Nagyon örülök annak, hogy az a több mint 300 milliárdos program, ami Balaton 
csomagként vagy Balaton programként vált ismertté további, 44 milliárd forinttal 
folytatódhat. Ezt jelenthettük be néhány hete a balatoni országgyűlési 
képviselőtársaimmal egy sajtótájékoztatón Balatonfüreden, úgyhogy köszönjük 
szépen a kormány partnerségét. Jó azt látni, hogy a Balaton térségére most már 
bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, az ott élők sokszor szokták ezt mondani, 
nemcsak fejőstehénként, hanem valóban partnerként, sőt, stratégiai szövetségesként 
tekint Magyarország jelenlegi kormánya. 

Még egy kérdésem lenne, illetve kettő a fejlesztésekkel kapcsolatban. Az egyik 
az uszodaprojekt. Szeretném megérdeklődni, hogy Siófok városának mint 
választókörzetem székhelyének van-e lehetősége, módja arra, hogy egy régi 
dédelgetett álma, a tanuszoda realizálódjon. Nyilván több helyen is kopogtattam már 
ebben az ügyben. Van jelen pillanatban egy gyógyfürdője, egy termálfürdője a 
városnak, ahol egy tanuszoda ugyan létezik, de az nem alkalmas arra a fajta 
tanuszodai szolgáltatásra, ami jelen pillanatban igényként merül fel az egész járásban. 
Tehát a siófoki járás konkrétan tanuszodával, nyugodtan mondhatjuk, most sem 
rendelkezik. 

A másik kérdésem, hogy az útfelújítások tekintetében mit tud a kormány 
történetesen a vidéki úthálózattal, településeket összekötő úthálózattal tenni. Többek 
között az előbb általam említett Balaton programban több mint 310 milliárd forintos 
programban a BKÜ zónában vannak ilyen allokált források, de nyilván az 
útfelújításokból, útépítésekből soha nem elég. Van-e arra valamilyen megoldás, akár 
nemzeti forrásból, akár egyéb, mondjuk, kínai partnerségből vagy bármilyen más 
forrásból ezeknek az utaknak a rekonstrukciójára? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az utolsó elsőkörös kérdést én tenném fel, aztán 

Szakács képviselő úrnak megadom a szót 
Miniszter úr előtt is nyilván ismert, hogy a 3-as metró állapota elképesztően 

rossz. Nem részletezem ennek különböző stádiumait. Annyi kérdésem lenne 
miniszter úrhoz, hogy mit kíván tenni a kormány, illetve a tárca és személy szerint 
miniszter úr annak érdekében, hogy a fővárosiak ne utazzanak ilyen lepukkant, már-
már életveszélyes, főpolgármester úr szerint is életveszélyes körülmények között a 3-
as metrón. 

És akkor most második körös hozzászólásra Szakács képviselő úrnak adnám 
meg a szót, és ha nincs több jelentkező, akkor miniszter úr következik a válaszokkal. 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen, de én csak a fókuszt 

szeretném visszahozni. Mert annak örülök, hogy a bizottság annyira szerencsés, hogy 
csak én vagyok az egyetlen, aki politikai paneleket mond, és nincsenek körülöttem 
olyan kormánypárti képviselőtársak, akik soha nem hagynak egy jó alkalmat egy jó 
„elmúltnyolcévezésre”. Annak is örülök, hogy meg tudjuk vitatni, hogy Veres János 
alatt mennyit fejlődött Nyírbátor, de mégis úgy gondolom, a mai napnak nem ez a 
témája. Witzmann képviselőtársam egyetlenegy kérdésemre sem reagált, ezért én sem 
fogok reagálni arra, amit ő mondott. 
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De mégis visszahoznám a fókuszt. Én nem szárnyvonalbezárásokról beszéltem, 
hanem arról kérdeztem miniszter urat, és ha jól értettem, nem értette úgy félre, mint 
alelnök úr, hogy öt-hat év alatt 1000 milliárd forint lesz pályafejlesztésre, 
motorvonatokra. Illetve volt egy kommunikációs csapdahelyzet, amikor Lázár János 
miniszter úr letagadta, hogy lesznek vonalbezárások, a minisztérium pedig mégis csak 
úgy döntött, hogy több vonalon nem indul már el több vonat. Így mi lesz a 
munkavállalókkal? A harmadik kérdésem pedig a kollektív szerződésre vonatkozott, 
ahol a szakszervezetek azt mondják, hogy ha érvényesítenék a kollektív szerződésben 
megszerzett jogaikat, akkor 20 százalékkal kevesebb vonat indulhatna. Ezeket 
kérdeztem csak meg. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Több kérdés, illetve észrevétel nincs, úgyhogy, 

miniszter úr, parancsoljon! Öné a válaszadás lehetősége. 
 

Válaszok 

DR. SESZTÁK MIKLÓS miniszter (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm. Igyekszem pörgetni a kérdésekre adandó választ. Szakács 
képviselőtársam, akkor kezdjük a közút, gyorsút és gyorsforgalmi út közötti határ 
vagy mezsgyeelválasztást, talán a mezsgye a megfelelő szó. Szeretném rögzíteni, hogy 
amennyiben gyorsforgalmi útról beszélünk, akkor három kategóriát sorolunk ide, az 
autópályát, az autóutat és a gyorsforgalmi utat vagy gyorsutat. A gyorsútnak az a 
lényege, hogy fizikai elválasztás van a két út között, csak a leálló sávok szélessége nem 
egyezik meg az autópályáéval vagy az autóútéval, és a szintbeli kereszteződés 
lehetősége fennáll. Tehát ez nem azt jelenti, hogy bármikor is, ha egy gyorsúton 
végighalad, akkor vasúti átjárónál meg kell állni vagy egy piros lámpánál. Ez csak egy 
fennállási lehetőség. 

És ha megkérdezi, hogy ezt mi okozza, nagyon egyszerű a válasz, a pénz. Mert 
egy autópálya kivitelezési költsége, pontos számokat nem fogok tudni mondani, de, 
mondjuk, 100 egység, akkor a gyorsúté 65 egység. És most vagy azt akarjuk, hogy 
azokat a fejlesztéseket, amiket önök is jogosan elvárnak meg képviselőtársaink is 
jogosan elvárnak, hogy ha van kétszer egy sávunk, akkor abból legalább kétszer két 
sáv legyen, még ha nem is autóút, hanem gyorsút minőségben, pont az arányszámok 
miatt másfélszer annyi épüljön, mintha mindenhová autópályát építenénk. Ezt tudom 
csak ezzel kapcsolatban mondani. Én nem tudok olyan megyeszékhelyet, vagy inkább 
megyei jogú várost, amit ne kétszer két sávon közelíthetnénk meg majd a fejlesztés 
végén. Tehát most végignéztük az év végével, mindenhol kétszer két sáv lesz. 

Feltette azt a költői kérdést, amire nehéz válaszolnom. Csak azt tudom 
mondani, amit a miniszterelnökkel való miniszteri felkérésem után fogalmaztam meg 
számára. Egy dolgot kértem, és most is ezt tartom. Sok mindenhez értek, sok 
mindenben dolgoztam, de pénzintézetben nem. Nem is értek hozzá. Azt kértem, hogy 
az én tárcámat minden olyan pénzintézeti feladatot ellátó gazdasági társaságtól 
mentesítse, ami eddig ott volt. Ebbe beletartozott nem csak a Magyar Fejlesztési 
Bank, hanem például a Posta is, vagy, nem hozzám került, hál’ istennek, illetve 
megvásárlásra igen, de utána rögtön továbbadtam, az MKB és a Budapest Bank is. Ez 
egyszerű kérés volt, a miniszterelnök úr ezt akceptálta. Azt gondolom, jó döntés, hogy 
ezek nem nálam vannak. 

Akkor tisztázzuk a járat- vagy vonalbezárás kérdését. Nagyon fontos, hogy mi 
vonalakat sehol nem zártunk be. Kizárólag azokat a járatokat szüntettük meg, 
amelyek 10 százalék alatti kihasználtsággal működtek. Mondok egy példát, ami 
valójában nincs. Budapest-Mátészalka. Ment egy vonat 7-kor, 8-kor, 9-kor, 10-kor, 
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11-kor, 12-kor és még 1 órakor is. Készítettünk egy felmérést, és 9-kor, 11-kor meg 12-
kor az utasforgalom nem érte el a 10 százalékot. Logikus, hogy teljesen felesleges 
ezeket a járatokat elindítani. Nagyon fontos, hogy ezt a MÁV kezdeményezte, tehát 
nem miniszteri kezdeményezés volt. Már másfél éve próbálják ezt bevezetni. Ezzel 5 
milliárd forintot spórolunk, amit a gazdaságba fogunk visszaforgatni. Tehát nem 
bezárunk vonalakat, még a ritkítás is pejoratív számomra, csak azt mondom, hogy 
egy-egy járatot törlünk annak tükrében, hogy bármikor, ha valaki azt jelzi, hogy itt 
megnövekedett az utasforgalom, a rákövetkező fél évben rögtön visszaállítjuk ennek 
lehetőségét. Azt gondolom, ez a racionalitás tipikus esete, hogy 10 százalék alatti 
járatokat szüntettünk meg. 

Mennyi pénzt fogunk az energiavállalatok megvásárlására elkölteni? Tudnék 
egy humoros választ adni. Ha meg akarunk vásárolni valamit, a vevő nem a sajtón 
keresztül közli, hogy mennyit fogunk fizetni az eladónak. Ezért ne várja tőlem 
képviselőtársam, hogy most konkrét számokat mondjak. Azt gondolom, annak 
felmérése van most soron, hogy kell-e, és ha kell, akkor mennyiért. Azt látjuk, hogy 
szükséges bizonyos állami vállalatokat, olyan vállalatokat, amelyek most 
magánkézben lévő energetikai vállalatok vagy egyéb vállalatokat megvásárolnunk, de 
ennek felmérése, hogy meddig kell elmennünk, meddig kell pénzt beletennünk, most 
van folyamatban. 

MET-MVM. Nem az első kérdés. Azt tudom mondani, hogy én nem kötöttem 
ilyen szerződést NFM miniszterként, nem is tervezem. Elmondtam az előző 
bizottságban, itt is csak azt tudom mondani, hogy minden ilyen nyilvános akció 
keretében értékesített kontingens egy transzparens működés elve alapján kerül 
kiajánlásra és eladásra másoknak. Ha van ilyen ismerős vagy van ilyen gazdasági 
érdekeltsége bárhol, bárkinek, pályázzanak ezekre. Ez nem egy zárt, fű alatt eladott 
kontingens. Erre csak ezt tudom mondani. 

Szelényi képviselőtársunknak a horvát-magyar interkonnektorra vonatkozó 
kérdésére. Nagyon jól mondta, mi is úgy gondoljuk, hogy az egyik legfontosabb 
interkonnektor lenne ez a magyar-szlovák mellett. És van még egy, a román 
kétirányúsítás. Mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a horvát felet rábírjuk 
arra, hogy ugyan már kétirányúsítson. Én megértem, hogy ő nem akar, a horvátok 
meg értsék meg, hogy mi szeretnénk. Most már az EU-hoz fordultunk, mert EU-
előírás lenne. Csak egyet tudok mondani, hogy nem rajtunk múlik. Mi készek vagyunk 
fejlesztésre, készek vagyunk erre pénzt áldozni. Reményeink szerint a politikai 
hangulat is olyan lesz Horvátországban, hogy át fogunk tudni törni ezen a mezsgyén. 

Irán, infokommunikáció: mit adhatnunk mi, mit adhatnak ők? Inkább mit 
adhatunk mi? Maga az egyezmény, amit aláírtunk, egy általános egyezmény, 
egyáltalán a kétoldalú kapcsolatok felvételére. Muszáj ilyet megtennünk. De hogy 
mondjak két olyan dolgot, ahol szerintem komoly feladatunk lehet. Az egyik az 
adatközpontok létrehozása. Hiszen a CERN adatközpont létrehozása nagyon jó 
referencia nekünk. Mi szeretnénk minél többet építeni, hiszen egy nagy lehetőség a 
magyar vállalkozói réteg számára, hosszabb távon az optikai kábel kérdése, a 
vezetékes és a vezeték nélküli internethálózat kiépítése. 

A túlköltésre kérdezett rá. Azt gondolom, Varga miniszter úr is fog jönni ide, 
ha még nem volt, tőle kell inkább megkérdezni konkrétan a túlvállalást. Csak egy 
dolgot tudok önnek mondani. Aki azt mondja önnek, hogy tudja ennek a pontos 
menetét, az nem mond igazat. Mert még senki nem zárt hétéves ciklust, legalábbis 
Magyarországon. Ez az első ilyen zárásunk. Ez csak egy egyszerű gazdasági 
mechanizmus, hogy túllőjük először a vállalásokat, hiszen az a tapasztalat az elmúlt, 
mondjuk hat és fél évben, hogy körülbelül hány százaléka nem jön be, hány százalék 
esik vissza, hull vissza, mert az EU nem finanszírozza. Ennek a nagy számnak még 
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egy oka van, a devizaárfolyam változása. Sokszor ez nem jelent többletvállalást, csak a 
monitoring időszak elején lévő euróárfolyam és a mostani árfolyam közötti 
különbséget is jelentheti. Azt gondoljuk, hogy jelentős többletforrást hazai forrásból 
nem kell biztosítanunk az európai uniós túlvállalások miatt. Legalábbis én most a mi 
minisztériumunk nevében tudom ezt mondani, nálunk biztosan nem lesz ilyen, illetve 
nem lesz jelentős, ha lesz is. 

Sportfejlesztés, sportcsarnok-fejlesztés, ennek társadalmi és gazdasági hatása. 
Most mondhatnám, hogy az előttem lévők ezt már megválaszolták, de én is úgy 
gondolom, hogy ennek két oldalát kell nézni. Az egyik egy távolabbi társadalmi cél. 
Hány gyerek lesz, akinek, ha nem is lesz versenysportoló vagy élsportoló, de nem kell 
19 évesen cukorbetegként a társadalombiztosítási ellátására költeni? Ennek 
társadalmi hatásait most előre megbecsülni vagy feltárni nem lehet. Hogy egy-egy 
ilyen építkezés mit jelent egy gazdasági térségnek, azt gondolom, erről érdemes 
megkérdezni a képviselőket. Ma itt volt legalább egy, aki jelezte, hogy nagyon szívesen 
venné, ha ott is megvalósulna egy ilyen beruházás. Ez jelentheti akár a vállalkozói 
réteg bevonását, akár egy térségi szerep erősödését ennek minden pozitív 
hozadékával együtt. Igen, biztosan van egy, fogalmazzunk így, politikai 
nézetkülönbség közöttünk. Van, aki a sport ilyen jellegű fejlesztésében pozitívumot 
lát, van, aki nem. Ezt itt most biztosan nem fogjuk tudni megoldani. Szerintem ez egy 
fontos társadalmi igény, elvárás. 

Mindig azt szoktam mondai, akár Kisvárdát érintően is, hogy nem most kap 
sokat, akár Kisvárda, vagy akár a többi, hanem 20 évig kapott keveset. Lehet, hogy 
azért tűnik most soknak, mert a nullához képest a 10 sok, de aki már 20 év alatt 
kapott 200-at vagy 20-at, ahhoz képest annak a 10 nem sok. 

Nagyon érdekes kérdés Záhony és térségének helyzete. Az előző bizottsági 
meghallgatáson pont azt próbálták, nem mondom, hogy negatívumként, de tényként 
felhozni, hogy miért nem teszünk többet Záhony és térsége megmentéséért. 
Szeretném akkor hangsúlyozni, hogy jól mondta Tilki képviselőtársam, Bogáti János 
Záhony és térsége gazdasági fejlesztését próbálja segíteni. Ennek egyetlenegy oka van, 
hogy ez egy nagyon bonyolult helyzet. Aki ismeri a térséget, az tudja, de Attila jól 
elmondta, ha csak a MÁV-ot vagy a vasúti közlekedést nézzük, van benne állami 
infrastruktúra, van benne nem állami infrastruktúra, mondjuk, a Rail Cargo, van 
benne piaci szereplő, van benne állami szereplő. Ezt egy osztályvezetői szinten átlátni 
nem lehet. Bogáti úrnak van egy nagyon nagy előnye, hogy ő már ebben dolgozott 
2002-2010 között is. Ő Kálnoki Kis úrnak volt az egyik jobbkeze, és minden egyes 
folyamatot végigkísért már. Kálnoki miniszteri biztos volt, pont ugyanúgy Záhony és 
térsége fejlesztéséért felelt. 

Tehát ő az, aki talán át tudja ütni azokat a kemény falakat, amelyek azt 
eredményezték, hogy nem elég arról beszélnünk, hogy ’90-ben Záhonyt Hamburggal 
próbálták összehasonlítani, hogy hány millió tonnát raktak át. Persze, messze 
lehagyott bennünket. Most azt próbáljuk vizsgálni, hogy milyen olyan szabályozási, 
fejlesztési dolgokat kéne csinálni, hogy igenis azt tudja majd mondani az, aki az áruját 
Magyarországon keresztül hozza, de úgy, hogy nem Záhonynál lép be, hanem át sem 
jön, és ezzel iszonyatos nagy költségvetési bevételtől foszt meg bennünket, hogy mégis 
érdemes. Ennek próbálja ő, fogalmazzunk így, az átfogó szabályozását elősegíteni. 

Tilki úr kérdezte, hogy várhatóak-e ukrán vagy keleti, vagy egyéb irányból 
történő befektetések. Azt kell mondjam, hogy habár a lehető legrosszabb időben 
vagyunk, az ukrán-orosz viszony minden befektetőt arra ösztönöz, hogy aki keleti 
irányban kíván fejleszteni, az ne tegye. De arról be tudok számolni minden 
konkrétum nélkül, hogy jelenleg is 3-4 olyan keletről jövő befektetővel tárgyal a 
térség, nem én, mert ez nem az én dolgom, hanem a KKM-é, én csak mint Tilki Attila 
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melletti kisvárdai képviselő tudok erről. Számunkra, a térség számára fontos, hogy 2-
3 ezer munkahely létrejöjjön ebben a térségben. Itt még talán van munkaerő. Nem 
sokára már itt sem lesz minőségi munkaerő, de most még talán van. Tehát azt tudom 
mondani képviselőtársamnak, hogy szerintem Záhony és térsége nagyon fontos, 
bárcsak már ott tartanánk, hogy ne egy miniszteri biztos kelljen, hanem kettő, annyi 
feladata legyen, hogy el tudják látni azokat. 

László Tamás képviselőtársam kérdezte, hogy mi lesz a panelprogrammal. Egy 
jó hírről be tudok számolni, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium úgy döntött, 
hogy további 2 milliárd forinttal megemeli a már amúgy is előírt költségvetési keretet. 
Ennek megfelelően a beadott valamennyi érvényes pályázat sikeres pályázat lesz. 
Tehát most nem marad olyan, akit elutasítanánk forráshiány miatt. Ez az egyik. A 
másik, hogy természetesen ezt a programot nem kívánjuk befejezni. Ameddig igény 
van rá, reális igény, addig ezt a programot végig fogjuk vinni, folytatni fogjuk. Az 
előző bizottsági ülésen Tata és Tatabánya képviseletében Bencsik úr jelezte, hogy több 
kis lakótelep van, amelyek szeretnék ezt. Azt tudom mondani, hogy figyeljék a 
pályázati kiírásokat, ez az ügy folytatódik. 

Hargitai János képviselőtársamnak a két konkrétumra válaszolnék. Vizsgáljuk 
annak lehetőségét, hogy hogyan tudjuk Mohácsot bekötni úttal is ebbe a 
vérkeringésbe. Üzenem a mohácsiaknak a Duna-híd lehetőségét, reményeink szerint 
nemcsak lehetőség lesz, hanem meg is valósul. A villányi borvidék bekötését mi is 
fontosnak érezzük. Jól mondta, hogy ez egy sokkal kisebb beruházás. Azt gondolom, 
ezt mindenképpen meg fogjuk tudni oldani. 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatban kérdés vetődött fel. Elmondtam az 
expozémban, nagyon nem akarnám tovább szaporítani a szót. Számunka három dolog 
fontos. Nyugdíjasokat ajándék ígéretével ne tudjanak odacsalni és valamilyen hatásra 
ne kössenek velük ilyen szerződéseket. De ha már megkötötték, akkor igenis 
törvényes határidőn belül legyen joguk elállni, és ezt a jogukat valahol érvényesíteni 
tudják. Ezért kell ügyfélszolgálati iroda, lehetőleg nagy nyitva tartással, ezért nem 
lehet ajándékot felajánlani, ha valaki részt vesz ezen az árubemutatón, és ezért nem 
lehet áruhitel-szerződést kötni ott. Mert ott sokszor kiszolgáltatott idősebb 
emberekről van szó, akik az ottani helyzetben nem biztos, hogy a megfelelő döntést 
tudják hozni. Ha mégis megkötötték, de később meggondolják, és nem akarják, akkor 
törvény adta joguk alapján a megfelelő határidőben el tudjanak állni. 

Van még egy érdekes dolog, hogy mire kell figyelni. Üzenjük az ilyen 
vállalkozásoknak, hogy mi fogjuk figyelni azt is, hogy mennyire próbálnak 
alkalmazkodni vagy kibújni ezen jogszabályi keretek közül. Mert számomra az is új 
volt, hogy ha úgy beszéltek rá nyugdíjasokat ilyen termékek megvásárlására, hogy 
elvitték őket busszal, mondjuk, egy étterembe, és meg is vacsoráztatták őket, és akik 
nem kötöttek szerződést, azokat már nem vitték vissza. Azt mondták, hogy a visszaút 
csak akkor jár, ha van jogügylet. Éppen ezért a törvénybe azt is beletettük, hogy akit 
elvittek, azt természetesen vissza is kell vinniük. Ez egyszerű dolognak tűnik, de 
muszáj volt jogszabályban szabályozni. 

Egy jó hírem van Pécs vonatkozásában, szerintem rajta is van a térképen, 
tudom, és csak azt tudom mondani, hogy a pécsi piros gömb csak nagyobb lesz, nem 
kisebb. Pontosan tudjuk Pécs stratégiai szerepét ebben a fejlesztésben. 

Boldog István képviselőtársam Abony, Fegyvernek, illetve Szolnok bekötéséről 
kérdezett. Jól tudja, hogy a kormány Budapest irányából Szolnok felé megkezdi a 
gyorsforgalmi út fejlesztését, és a következő, 16-i kormányülésen döntünk Abony-
Fegyvernek elmaradott szakaszainak további fejlesztéséről. Egy dolgot tudunk ígérni, 
hogy a kétszer két sávos megközelítés biztosítva lesz. Itt azért az nehézkes vagy 
problematikus, bár értelemszerűen ennek műszaki tartalmába most nem akarok 
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belemenni, hogy ha van híd, akkor ott is kétszer két sáv kell, vagy elég egy sáv. Azért 
ez bonyolultabb, de odafigyelünk a fejlesztésre, ugyanúgy, mint a 44-es gyorsforgalmi 
út fejlesztésére is. Hogy mikor kezdődik el a munka? Szeretném, ha 2016-ban az első 
kapavágások megtörténnének ezen az útfejlesztésen. 

Bodó Sándornak azt tudom mondani, hogy nyitott kapukat dönget, hiszen a 
100-as vasút fejlesztése nem fog megállni. Tervezzük Debrecen, Nyíregyháza irányába 
és tovább. Tárgyalunk a Püspökladány-Biharkeresztes román vasúti bekötés közös 
európai uniós fejlesztéséről, de nem egyszerű. Sajnos úgy van, mint a horvát eset, 
hogy nem mi nem akarjuk, hanem sokszor ők nem akarják. Ezért picit nehezebb, mint 
ahogy gondolnánk. 

Witzmann Mihály képviselőtársam kérdezte, hogy az elektronikus aukciótól 
mit várunk. Egyelőre azt várjuk, amit most tapasztalunk, hogy 115 ingatlant tettünk ki 
8 milliárd forint értékben, és amelyik ingatlan elment, az 126 százalékon ment el. 
Ezeknél az árveréseknél nemhogy árlejtés van, inkább árfelhajtás van. 
Transzparenciát várunk el, hozzáférhetőséget és a nem hasznosított ingatlanok 
eladását jó pénzért. Ezt várjuk tőle. Ha valaki kicsit utánanéz a honlapon, azt látja, 
hogy nagyon rapid módon lezajlik ez az árverés. Tehát pörgetjük, nem húzzuk el 
nagyon. Az első naptól számított 15 napon belül lezajlik a megtekintés, az árverezés és 
a szerződéskötés lehetősége is fennáll az árverésen értékesített ingatlanokon 

Kérdés volt Siófok város tanuszodája. Erre csak azt tudom mondani, azért 
hangsúlyoztam ki az elején, hogy mi csak és kizárólag a fejlesztéssel foglalkozunk, 
azzal nem, hogy hová kell építeni. A hová-t az EMMI-ben, az oktatási 
államtitkárságon kell egyeztetni, ők fogják beterjeszteni. A kormány-előterjesztés 
alapján várhatóan most, 16-án a második ütemről fognak dönteni. Az ő 
előterjesztésük után mi már csak egy listát kapunk, hogy hol kell kiviteleznünk. 

Elnök úr kérdésére, hogy az M3-as metróval hogy állunk, azt gondolom, a 
kormány a főpolgármester úr igényét figyelembe véve maximális támogatást ad az 
M3-as tekintetében. Ennek az egyik legfontosabb oka, hogy szerintünk ez nem rossz, 
mivel a főpolgármester úr nem panaszkodik. Lehet, hogy azért nem panaszkodik, 
mert még nem jutott el ide a panasza, de olyan napi problémát nem vetett fel nekünk, 
ami azonnali intézkedést igényelne. A kormány támogatta a hitelfelvételt, illetve 
garanciát adott arra, ezen kívül lefolytatták az M3-as metrószerelvények felújítására a 
közbeszerzést, és folyamatban van maga az alépítmény, a vágány felújítása is. Csak 
azt tudom mondani, hogy reményeink szerint hamarosan szép, megújult, új 
metrókocsikban és a XXI. századhoz méltó újraformázott biztosítóberendezésekkel 
ellátott metróval fognak tudni utazni a budapestiek. Köszönöm szépen. Azt hiszem, 
hogy mindenre válaszoltam. 

 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
héten nagyüzem lesz nálunk, hiszen december 10-én 11 órakor Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter urat fogjuk meghallgatni. A mai bizottsági ülésen való 
részvételt köszönöm szépen államtitkár úrnak és miniszter úrnak is. 
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Képviselő asszonynak és képviselő uraknak további szép napot és jó munkát 
kívánok. Köszönöm a részvételt. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 37 perc.) 

 

 

 

Burány Sándor 
a bizottság elnöke 
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