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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szép napot kívánok mindenkinek. Köszöntöm miniszter urat a mai éves miniszteri 
meghallgatás alkalmából. 

Egy napirendi pontunk van, dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter 
éves meghallgatása és az egyebek. Helyettesítés nincs, tehát a bizottság minden tagja 
jelen van. Kérdezném, ki az, aki támogatja a mai napirendet, egyetért vele? 
(Szavazás.) Köszönöm. Ez egyhangú, ellenszavazat nélkül fogadta el a bizottság. 

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

Miniszter Úr! Nem is szeretném húzni az időt. Első helyen önnek adnánk meg 
a szót. Parancsoljon! 

Dr. Seszták Miklós szóbeli tájékoztatója 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm, elnök úr. 
Köszöntöm a bizottság tagjait. Ha megengedi a tisztelt bizottság, akkor a bevált 
gyakorlatot folytatnám. Igyekszem nagyon gyorsan egy szűk áttekintést adni a tárcát 
érintő 2016-os változásokról, és utána bármilyen kérdésben állok a bizottság 
tagjainak rendelkezésére. Nekem volt már egy bizottsági meghallgatásom, és ezen 
kívül lesz még két bizottsági meghallgatásom is úgy 1 óra, 1 óra 10 perc múlva, és ott 
is meg kéne jelennem. Természetesen ez nem köti a bizottságot, állok 
rendelkezésükre, csak jeleztem, hogy több meghallgatásom is van ma. 

Igazából a mi tárcánk hét nagy portfólióba van összegyúrva. Az egyik az 
energiaügy. Az energiaügy terén a legfontosabb kérdés minden évben, hogyan állunk 
a gázellátással. Arról szeretném tájékoztatni a tisztelt bizottságot, hogy az idén télen 
is garantált a biztonságos földgázellátás. A tárolóink több mint 50 százalékban 
meghaladták feltöltöttségüket, 3,7 milliárd köbméter földgáz volt letárolva ezekben a 
tárolókban az első kitárolási napon. Ez 13 százalékkal több, mint a múlt évi szint. 

Mivel a Költségvetési bizottság meghallgatásán vagyok, ezért szeretnék 
beszámolni a bányászati koncessziós pályázatok eredményéről. 2013-14 óta 28 ilyen 
meghívás volt közzétéve, és 17 területre kötött a minisztérium ilyen szerződést. Ebből 
6,37 milliárd forint bevétele származott a költségvetésnek. A radioaktív hulladék és 
kiégett fűtőelemek kezeléséről szóló nemzeti program keretében arról tájékoztatom a 
bizottságot, hogy Magyarország 2016 májusában az Amerikai Egyesült Államokban az 
„Atomok a békéért” díjat átvette, ezzel is elismerve ennek a programnak a fontosságát 
és megfelelőségét. 

A fejlesztés- és klímapolitika, a kiemelt közműberuházások terén arról 
szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy 2016-ban KEHOP 5.2.9 felhívással 10 
milliárd forint keretösszeget hirdettünk meg a közép-magyarországi régió 
önkormányzatainak hőszigetelésre és nyílászárócserére, napelemes rendszer 
kiépítésére azért, mert a többi régió, ideértve a települések, megyei jogú városok 
környezethatékonysági felújítása TOP-forrásból valósul meg. De a TOP-forrást nem 
lehetett a közép-magyarországi régióban lehívni, ezért a KEHOP 5.2.9-ből 10 milliárd 
forintot tudtunk meghirdetni. Azt is kiszámoltuk, most már biztos adatunk van arról, 
hogy a KEHOP-fejlesztések eredményeként az önkormányzatok és állami 
intézmények 140 milliárd forintos kiadáscsökkentést tudnak elszámolni ezeknek az 
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energiahatékonysági fejlesztéseknek az eredményeként, tehát ennyivel csökken majd 
az energiafelhasználásra fordított kiadásuk. 

Szeretnék beszámolni a bizottságnak a párizsi klímakonferencia 
eredményeiről. Értelemszerűen elsőként Magyarország helyezte letétbe az Európai 
Unión belül az ENSZ-okmányt 2016. október 5-én. Itt azt vállalta Magyarország és 
többi részes állam, hogy 2 Celsius fok alatt kívánja tartani a globális 
átlaghőmérsékleti emelkedést. Azt gondoljuk, hogy 2020 után is meghatározó 
szerepet fog játszani Magyarország az éghajlat-változás elleni nemzetközi fellépésben. 

Több bizottságnál kérdés volt, itt is szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, 
hogy ebben az évben jelentős változás állt be a szemétszállítás vonatkozásában. 2016. 
április 1-jétől hatályba lépett az Országgyűlés által elfogadott törvény, és ebben egy 
egységes színvonalú nonprofit hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer 
létrehozása indult meg és állt fel most már. Ennek egyik jelentősége költségvetési 
szempontból az, hogy mivel itt nem profitorientált gazdasági társaságról van szó, 
ezért az ezen szolgáltatás végzése során keletkezett nyereséget teljes egészében 
fejlesztésre, illetve működésre fordítja ez a gazdálkodó szervezet. Úgy ítéljük meg, 
hogy az európai uniós vállalások teljesítéséhez ez szükséges és elégséges átalakítás 
volt. 

Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy 2016 decemberében a magyar 
kormány egy 120 milliárd forintos keretösszeggel új pályázati lehetőséget nyit meg. 
Ez kamatmentes energetikai korszerűsítésre felhasználható hitelkeret megnyitását 
jelenti. Reményeink szerint 24 és 50 ezer háztartás vonatkozásában fog tudni 
nyújtani visszatérítendő támogatást. Itt minimum 1 millió, maximum 10 millió 
forintos visszatérítendő támogatásról van szó elsődlegesen a magánszemélyek 
vonatkozásában. A társasházak, lakásszövetkezetek esetében ez lakásonként 
minimum 1 millió, maximum 7 millió forint lehet. Értelemszerűen nagyon sokat 
gondolkodtunk azon, hogy melyik a jobb megoldás. Jó-e egy 20 százalékos vissza nem 
térítendő támogatási rendszer, ahol a családoknak 80 százalékos önerőt kell 
biztosítani, vagy az jobb, hogy egy 90 százalékos visszatérítendő támogatás mellett 
csak 10 százalékos önrészt kell biztosítani. A szakértői elemzések azt mutatták, hogy 
sokkal nagyobb érdeklődés van egy 90 százalékos visszatérítendő támogatási 
programra, hiszen ebben az esetben a visszafizetést a költségmegtakarításból tudja 
fizetni a család. Ennek megfelelően van esély arra, hogy komoly igény fog felmerülni 
ennek a programnak a lehívása iránt. A 20 százalékos támogatásintenzitású bármely 
pályázati kiírás eddig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hiszen nem tette bele 
a lakosság a 80 százalékos önrészt. 

Az Otthon melege program keretében arról tájékoztatom a bizottságot, hogy 
2016 tavaszán, illetve 2015 év végén két-két új pályázati konstrukciót hirdettünk meg 
és bonyolítottunk le, ennek keretösszege 25 milliárd forint volt, és 85 ezer háztartás 
energiahatékonysági javulásáról számolhatunk be. 

Szeretnék a megújuló energia részarányáról csak egy mondatot mondani, 
hiszen ez nem a bizottság fő portfóliója. Itt is inkább a számok miatt tájékoztatom a 
bizottságot arról, hogy 2020-ig vállaltuk 14,65 százalékos megújuló részarány 
teljesítését az Európai Unió felé. Ez várhatóan jóval korábban, 2018-2019 első 
félévére teljesül. Ami fontos, hogy a 2014-2020-as időszakban az energetikai célokra 
fordítható források összege, visszatérítendő és vissza nem térítendő formában, 768 
milliárd forint, ennyi áll a tárca, illetve a kormány rendelkezésére. Ezt a négy operatív 
program tartalmazza, a KEHOP, a GINOP, a TOP és a VEKOP. Ezek meghirdetései 
folyamatban vannak, illetve szeretnénk minél előbb elérhetővé tenni a magyar 
érintettek számára. 
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Az infokommunikációról és a fogyasztóvédelemről tényleg csak pár mondatot 
mondanék. A szupergyors internet elérését 2020-ig vállalta a kormány, várhatóan 
2018 végére, 2019 első pár hónapjában elérhetővé válik, 370 és 400 ezer háztartásban 
jelent ez fejlesztést. A költségvetésnek egy jelentős eseménye lesz ebből a fejlesztési 
forrásból, az az, hogy a fele európai uniós forrás, a másik felét a piaci szereplők 
fejlesztései során tudjuk megvalósítani. Tehát erre nem kell sem költségvetési, sem 
európai uniós forrást felhasználni. A fogyasztóvédelem vonatkozásában az 
árubemutatók szabályozása jelentős törvényi változáson ment keresztül. Ennek 
eredményéről külön nem számolnék be, de kérdés esetén szívesen válaszolok, mivel a 
Költségvetési bizottság nem célbizottsága ennek a kérdésnek. 

A közlekedéspolitika vonatkozásában jelentős dolog, hogy 2020-ig összesen 
400 milliárd forintnyi költségvetési forrást biztosít a kormány fejlesztésre. Ebből az 
idén 60 milliárd forint, 2017-ben 30 milliárd forint, a következő négy évben több 
mint másfélszeresére, azaz 98 milliárd forintra nő ezen támogatási összeg. Ez nagyon 
fontos lehetőség az útfejlesztésekkel kapcsolatban. Ez a 400 milliárd forint jelentős 
látvánnyal fog járni az úton közlekedők számára. Ebbe még nem számolom bele 
értelemszerűen az európai uniós forrásból véghezvitt útfejlesztéseket. 

A Költségvetési bizottság szempontjából fontos, hogy sikerült megfékezni az 
idénre, sőt, már tavaly is a MÁV-ot fenyegető adósságspirált. 2010-ig, szeretném, ha a 
számokat megfigyelnék, 300 milliárd forintra duzzadt a vállalat adósságállománya, és 
a csúcsérték negyedére szorítottuk vissza, azaz 73 milliárd forintra csökkentettük le a 
MÁV adósságállományát. Azt gondolom, hogy most már működőképes és a fejlesztési 
lehetőséget is magába foglaló cégcsoportról tudunk beszélni. 

A gyorsforgalmi hálózat fejlesztése. A kormány által vállalt, minden megyei 
jogú város bekötésére, illetve az országhatár elérésére fordítható forrásokból 2500 
milliárd forintot tudunk közúthálózat-fejlesztésre fordítani. Ennek fele lesz hazai 
forrás, a másik fele európai uniós forrás. Ez azt jelenti, hogy tervbe vettük, hogy 615 
kilométernyi autópályát építünk, autóutat és gyorsforgalmi utat 5-6 éven belül. Ez azt 
jelenti, hogy várhatóan 2020-2022-re az országban lévő gyorsforgalmi hálózat eléri a 
2000 kilométert. Természetesen új utakról beszélek. Értelemszerűen a kormány, 
illetve a minisztérium próbálja a már meglévő úthálózatok karbantartását is 
véghezvinni. Persze tudjuk, mi, képviselők, akik járjuk az országot, hogy nem tudunk 
mindenhol ott lenni, és mindig vannak olyan útszakaszok, amelyre ráférne egy 
komoly javítás. Mindig azt szoktam mondani erre rémisztő példaként, hogy aki 
egyszer a Cigánd és Sárospatak közötti útszakaszon jár, az örökre megjegyzi. De 
gondolom, mindenkinek vannak hasonló minőségű útjai. 

Csak arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy ebben az évben hazai 
forrásból 568 kilométer út felújítását végeztük el 69 milliárd forintból, míg 2017-ben 
850 kilométernyi útszakasz felújítására ez az összeg a 100 milliárd forintot is eléri, ez 
erre alkalmas összeg. Az uniós közlekedésfejlesztési források integrált programja, az 
IKOP vonatkozásában 1200 milliárd forintot fogunk elkölteni, és a korábbiaknál 
nagyobb arányú lesz a vasúti fejlesztés, a teljes IKOP 37 százalékát vasúti fejlesztésre 
fogjuk tudni elkölteni. 

A vagyonpolitika még érintheti a bizottságot, hiszen itt az állami nagyvállalatok 
eredményességét vizsgálhatja a Költségvetési bizottság. Arról kell beszámolnom a 
bizottságnak, hogy a Szerencsejáték Zrt. 2015-ben a mindenkori legmagasabb 
árbevételt érte el, több mint 7 százalékos növekedést ért el. Ez azt jelenti, hogy 374 
milliárd forintos árbevétel mellett a társaság teljes költségvetési hozzájárulása 
meghaladta a 90 milliárd forintot, ennyivel tudott hozzájárulni a költségvetéshez. Az 
MVM-csoport is a mindenkori történetének legmagasabb árbevételét tudta 
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produkálni 2015-ben, 71,7 milliárd forinttal magasabb árbevételt ért el, mint a 
megelőző évben, és így elérte az 1266 milliárd forintot az éves árbevétele. 

Amikor a kormány célul tűzte ki bizonyos gazdasági szereplők visszavásárlását 
a magyar ipar megmentése, illetve fejlesztése érdekében, akkor többen azt a kritikát 
fogalmazták meg az állam számára, hogy igazából a magyar állam nem tud jó gazdája 
lenni egy olyan állami tulajdonú gazdasági vállalatnak, amely piaci alapon és nem a 
szokványos állami kereteken belül működik. Erre szeretnék egy példát mondani. A 
Rába-csoport a 2016-os első féléves árbevétele elérte a 20 milliárdot. Ez nagyon 
jelentős, az utóbbi évek legjelentősebb árbevétele. Ezzel azt kívántam csak 
alátámasztani, hogy igenis az állam képes jó gazdaként és jó vállalati menedzsment 
működése mellett egy piaci alapú gazdasági társaságot is működtetni. Ráadásul ez egy 
speciális helyzet, hiszen az össz magyar állami tulajdonú magyar vállalatok 
történetének egyedüli olyan vállalata, amelyik nyrt. formájában működik. És mégis 
tudtuk ezt kezelni. 

Szeretnék beszámolni a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vonatkozásában a jelenlegi 
állásról. 2016. augusztus 31-ig 37 230 ingatlanfelajánlást fogadott be az Eszközkezelő, 
és ebből 25 633 vonatkozásában a pénzügyi teljesítés is megtörtént. Ez azt jelenti, 
hogy ezzel 152 ezer ember lakhatását tudta biztosítani az Eszközkezelő. És ami még 
érdekesebb, vagy még beszédesebb adat, ez azt jelenti, hogy ezt eddig 99 milliárd 
forint költségvetési forrás biztosításával tudta megoldani, ezzel szemben a lakosság 
közel 224 milliárd forint jelzáloghitel megfizetése alól mentesült. Ennek a terhét 
tudtuk levenni a lakosság válláról.  

Értelemszerűen tovább folytatódik a nemzeti köznevelési és infrastruktúra-
fejlesztési program, mi csak úgy hívjuk, hogy TTT-program, tehát tanuszoda, 
tanterem, tornaterem fejlesztése. Erre minden évben programonként 3 milliárd forint 
áll a tárca rendelkezésére. Ebből jelenleg folytatódik, illetve befejezés alatt áll 24 
településen 100 tanterem fejlesztése, 24 tanuszoda, 25 tornaterem és 5 komplett 
iskola fejlesztése. A kormány továbbviszi ezt a programot, és el tudjuk mondani, hogy 
2018-2019-ig valamennyi járásban lesz tanuszoda, illetve minden járásban lesz olyan 
sportolásra alkalmas csarnok, ami akár a versenysport végzésére is alkalmas. 

Van még egy jelentős fejlemény 2016-ban a Fejlesztési Minisztérium életében. 
A kormány elfogadta az ipari park stratégiát, és ennek keretében a kormány vállalta, 
hogy európai uniós és saját forrás felhasználásával 1 millió négyzetméter fedett ipari 
területet fog kialakítani. Ennek első lépéseként megvalósul az első két beruházás, 
Hatvanban a Bosch együttműködésével, itt 64 ezer négyzetméter ipari park kerül 
kialakításra, közel 1000-1500 munkavállaló felvétele, illetve ennyi munkahely 
megteremtése mellett. A másik Pátyon a Kühne + Nagel cégcsoport 23 ezer 
négyzetméter megépítését kezdte a Nemzeti Ipari Park Fejlesztő és Üzemeltető Zrt., 
és 1500 ember munkahelye, illetve 1500 család megélhetése válik biztosítottá. Ez 
azért fontos, a Bosch hatvani beruházásának azért van jelentősége, mert ezzel eldőlt, 
hogy a Bosch nem helyezi ki gyártási kapacitását Magyarországról. Ő itt fejlesztett, 
ezért itt marad állandóra a cégcsoport fejlesztési bázisa. A pátyi fejlesztés 
vonatkozásában komoly versenyben voltunk egy romániai befektetési helyszínnel, és 
onnan sikerült a jó szabályozási környezettel elhozni. 

Két változás történt még a minisztérium életében. 2016 áprilisától a Fejlesztési 
Minisztérium koordinálja mint szakmapolitikai felelős a turizmus egészét. Ez egy 
jelentős változás volt a turisztikai szakma életében, hiszen eddig több minisztérium, 
több hivatal és több társaság által végzett turisztikai feladatok egy kézbe kerültek, a 
Magyar Turisztikai Ügynökséghez lett bekötve, egy kormánybiztos és a turisztikai 
hivatal vezetője által koordinálva. Azt gondolom, már most látható ennek a hatása 
akár a horgászturizmus koncepciójának elfogadásától akár a turisztikai desztinációk 
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kérdésén át a jelentős nemzetközi vásárokon való impresszív megjelenésekig. Úgy 
gondolom, ez fontos és elégséges átszervezés volt. 

És van még egy. 2016 augusztusában a posta ügyek és a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatások és az ehhez kapcsolódó vállalatcsoport felügyelete is az NFM-hez 
került. Értelemszerűen a postaügyek és a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában az 
NFM nagymértékben a kormánybiztos asszony szakmai tapasztaltságára, szakmai 
munkájára támaszkodik. A portfólió másik része a Főgáz, ENKSZ, KAF és az ehhez 
kapcsolódó egyéb vállalati struktúra, a mobilfizetés, földgáztárolás amúgy is a 
minisztérium portfóliójába tartozott. Azt gondolom, ez is egy célszerű és igazolható 
átszervezés volt. 

Elnök úr, én szívesen állok a bizottság tagjainak rendelkezésére, szívesen 
válaszolok mindenre. Első körben ennyit szerettem volna elmondani. Még egy 
dologra hívnám fel az itt ülő bizottsági tagok figyelmét, és amennyire a sajtó is itt van 
és hallja. Van egy nagyon fontos portfóliója még a minisztériumnak, ami szintén a 
Költségvetési bizottságot és a költségvetést érintheti, ez a direkt brüsszeli források 
kezelése. 

2007-2013 között a lehívott direkt brüsszeli források mértéke nagyon alacsony 
volt, számításunk szerint, habár erről nincs statisztika, valahol 20 és 30 milliárd 
forint között volt. Ezzel szemben, amikor a 2014-es SZMSZ-módosítás megtörtént a 
kormánynál, akkor felállítottunk egy olyan fejlesztési központot, ami kizárólag a 
direkt brüsszeli források kezelését, elérhetőségét teszi lehetővé. Ennek megfelelően 
csak a honlapra több mint 700 ezren kattintottak, ezer megkeresés érkezett, és 
reményeink szerint az elkövetkező években évente 25 és 30 milliárd forint direkt 
brüsszeli forrás is lehívható. Én mindenkit biztatok, hogy ha a környezetében van 
ilyen érdeklődő, használja ki ezt a lehetőséget. Ez a bohócdoktoron keresztüli 15 
millió forintos támogatástól kezdve, mondjuk, a HungaroControll 6 milliós 
beruházásán át elég széles körű palettát tud kimeríteni. Ez egy olyan lehetőség, 
amelyikkel érdemes élni, és eddig méltatlanul nem használtuk az elmúlt 7 évben. 
Értelemszerűen ez konzorciumi partnert igényel, lehet határon átnyúló, de be lehet 
vonni olyan nem európai uniós országokat is, mit Ukrajna vagy Szerbia. Azt 
gondolom, érdemes ezzel a lehetőséggel élni. Köszönöm, elnök úr, az első körös 
lehetőséget. 

Kérdések, vélemények 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, az előterjesztést. Ahogy az ön 

szóbeli kiegészítéséből is kiderül, nagyon sok témát érintett. Miniszter úr tudja, hogy 
a Költségvetési bizottság azért kiváló bizottság, mert mindenhez van köze, hiszen 
mindennek van költségvetése, úgyhogy minden témában kérdezni is szeretnénk 
miniszter urat. 

Engedje meg, hogy először én is néhány kérdést intézzek miniszter úrhoz. Az 
első, ami szintén konkrétan költségvetést is érint, a 3-as metró ügye. Kicsit kívülről 
nézve ez úgy tűnik, mintha két fideszes politikus nem tudna megegyezni egymással. 
Mintha nem ismernék a mobiltelefon vagy a személyes találkozás lehetőségét. Mást 
sem csinálunk, mint azt figyeljük, hogy a médiában egymással vitatkozik a 
kormányzat és a fővárosi önkormányzat, miközben minden nap megjelennek olyan 
hírek a 3-as metróval kapcsolatban, hogy életveszélyes, problémákat okoz, 
veszélyezteti az utazók biztonságát. Éppen egy tegnapi vitában képviselő asszony 
mondta el, hogy naponta nagyjából félmillió ember utazik ezeken a szerelvényeken. 
Úgy látom, Tarlós István főpolgármester úr, bár biztos nem szorul az én 
támogatásomra, de próbálja a budapestiek érdekét képviselni. Ehhez képest ön pedig 
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megtámadta a Közbeszerzési Döntőbizottságnál a buszvásárlási tendert. Azt 
kérdezném tehát, hogy mi történik itt, miniszter úr. Miért nem tudnak leülni egy 
szobába, és megegyezni egymással? Csak nem valóban igazak azok a sajtóhírek, hogy 
gazdasági háttérlobbik ütköznek, és ezért kell késleltetni ezt a megállapodást vagy ezt 
a felújítást? Hatalmas különbség mutatkozik a számok között, hiszen a 135 és a 171 
milliárd forint között jelentős különbség van, amit én láttam eddig számokat. 
Magyarul, ha van ilyen különbség, akkor finanszírozza-e ezt a kormány, ha nem, 
akkor hogyan oldják azt meg, hogy biztonságosan lehessen közlekedni? Valószínűleg 
azok az emberek, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást, nem kíváncsiak az önök belső 
harcaira. Arra kíváncsiak, hogy mikor fog megoldódni ez a probléma. Ha erről 
mondana valamit miniszter úr, megköszönném. 

A második, amit ön is említett, vagy legalábbis érintett. Mi indokolta, miniszter 
úr, az elmúlt időszakban ezeket a személycseréket és portfólió-áthelyezéseket, amik 
történtek az ön tárcájánál? A hírek arról szóltak, hogy Lázár Jánost akarja gyengíteni 
a miniszterelnök, és ezért tőle elveszi a különböző tárcákat, illetőleg Spéder úr 
kegyvesztett lett, ezért azokat az embereket kell kirugdalni mindenhonnét, akik az ő 
érdekköréhez tartoztak, legyen szó az MFB-ről vagy bármely más területről. Tehát mi 
igaz ezekből a pletykákból? Hirtelen miért önhöz kerülnek ezek a portfóliók, és miért 
kell ezektől az emberektől megválni, hiszen az elmúlt két vagy nem tudom, hány 
évben ugyanezek az emberek irányították az önök megítélése szerint 
közmegelégedésre ezeket a területeket? Itt is esetleg egy belső lobbiharc, vagy mi az, 
ami indokolja ezeket a személycseréket és a különböző portfóliók áthelyezését? 

A harmadik kérdés Pakssal kapcsolatos lenne. Lázár János egy pár nappal 
ezelőtt bejelentette, hogy egy új hitelkonstrukciót akarnak kidolgozni. Én, ha jól 
emlékszem, az ellenzék 3-4-5 éve folyamatosan, mióta ez az ötlet fölmerült, arról 
beszélt, hogy ez a hitelkonstrukció téves, rossz, nagyon drága a magyar embereknek. 
Sok minden más bajunk is van ezzel, de most csak erre hadd koncentráljak. Mindig 
azt mondták, hogy ennél jobb hitelszerződést nem lehet elérni, ennél fantasztikusabb 
nincs, mint az oroszokkal ilyen értelemben megállapodni. Most mégis azt látjuk-
halljuk, hogy egyik oldalról új hitelkonstrukció kidolgozásáról döntött vagy fog 
dönteni a kormány, vagy kap megbízást, nem tudom, ön-e vagy Lázár János, ez 
számomra nem derült ki. 

Kettő. Egyre több európai uniós vagy NATO-partner vagy nyugati partner 
kerül be a beruházásba. Mi korábban is azt mondtuk, hogy ezt a paksi beruházást, ha 
már valaki meg akarja csinálni, érdemes volna európai uniós és esetleg más 
partnereket bevonni. Most a hírek szerint a GE, a Siemens is részt vesz ebben a 
projektben. Hogy áll az ő bevonásuk? Előrehaladott tárgyalások vannak-e, látjuk-e, 
hogy ők milyen részt és hogyan fognak elvégezni? Hogyan áll az európai uniós döntés, 
hiszen, ha jól emlékszem, még nem futott le teljesen az eljárás. Mit vár miniszter úr? 
Engedélyezni fogja az Európai Unió, teljes zöld utat ad ennek a paksi beruházásnak, 
vagy esetleg gördítenek valamilyen akadályt elé? Különösen most, hogy hallunk arról, 
hogy Oettinger biztos úr orosz oligarchák magángépén repked Magyarországra. 

Ehhez kapcsolódik egy másik kérdés, hogy ön mennyire hisz a zöld energiában, 
az alternatív energiában. Hiszen látható módon a kormány egy teljes hátraarcot 
hajtott végre. Úgy tűnik, mintha mindent az atomenergiára tennének föl. Miért nem 
látnak lehetőséget iparági szinten is a zöld energiában, az alternatív energiában 
foglalkoztatáspolitikai, gazdaságfejlesztési szempontból? Miért nem támogatják ezt a 
szektort, hogy Magyarországon valóban fejlődni tudjon? 

A következő kérdésem a tegnapi vitához is kötődik, illetőleg itt a bizottságban 
Varga Mihály úrral is volt ebben egy vitánk. Hogyan értékeli miniszter úr a magyar 
cégek, ezen belül különösen a kkv-szektor versenyképességét? Hogy látja miniszter 
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úr, európai uniós források nélkül talpon tudnának-e maradni ezek a cégek? Vagy 
kellően felkészült-e, inkább így kérdezem, a magyar gazdasági szereplők többsége 
arra, hogy 2020 után korlátozottabb mértékben fognak rendelkezésre állni ezek a 
források? Akkor hogyan tudják ezek a magyar gazdasági növekedést, a beruházásokat, 
a versenyképességet biztosítani? Ön milyen kitörési pontokat lát? Hallottuk a tegnapi 
vitanapon, és minden párt egyetértett vele, hogy ezeknek a forrásoknak 60 százalékát 
gazdaságfejlesztésre kívánják fordítani. Szerintem ez egy jó célkitűzés, de 
megvannak-e már azok a területek, ahol a magyar gazdaság kitörési pontjai vannak, 
most az autóipart leszámítva? Hogy tudjuk kiegyensúlyozni ezt a monokulturális ipari 
szerkezetet Magyarország esetében, és európai uniós források nélkül hogyan áll ez a 
történet? 

A következő téma, amit szeretnék miniszter úrtól megkérdezni, a 2017-es vizes 
vb költségvetése. Mi magunk is támogattuk ennek az eseménynek a megrendezését, 
mert továbbra is azt gondoljuk, hogy ez egy kiváló országimázs, és nagyon jó 
lehetőség Magyarország bemutatására is, a sportsikerek mellett természetesen. De 
azért aggasztó az, hogy elkezdtük ezt egy 20 milliárd körüli költségvetési összegnél, 
majd egy pár hét múlva majdnem a duplája volt, és most már a különböző szakértői 
becslések azt mondják, hogy lassan 100 milliárd forintnál fog bejeződni ez a projekt. 
Látja-e már miniszter úr a végső számot, vagy ez egy felülről nyitott költségvetési sor, 
hogy amennyit költenek rá, annyit fogunk fizetni az adófizetők pénzéből és 
tökmindegy, hogy aztán a végén hogyan sikeredik? Valószínűleg az úszószövetségen 
belül most kialakult vita sem biztos, hogy előre viszi ezt, de ez most nem a mi 
dolgunk. Viszont az igen, hogy látható-e már az a végső szám, amibe a magyar 
adófizetőknek kerülni fog ez a vizes vb? És mivel ön ennek a felelőse, mit tesz annak 
érdekében, hogy ez a legolcsóbban, leghatékonyabb módon valósulhasson meg? 

A következő fölvetés a Balaton régióhoz kötődne. Veszprém megyei képviselő 
vagyok, és 300 milliárd forint körüli összeget visszavontak a nyáron a Balaton régió 
fejlesztési forrásai közül. Akkor az az ígéret volt, hogy azt majd visszaadják 
valamilyen formában, nem veszik el ez a forrás. De több beruházás emiatt elmaradt 
vagy elcsúszott. Hogyan látja a Balaton régió fejlesztését, mi lesz ennek a 300 
milliárdnak a sorsa, hogyan lesz majd ez hatékony módon elérhető az ott pályázni 
kívánó cégeknek és szervezeteknek? 

A következő témakör a közszolgáltatásokkal kapcsolatos. Mennyire látja 
sikeresnek miniszter úr azt a kormányzati törekvéset, hogy mindent vagy részben, 
vagy teljesen államosítanak, és pluszban különadókkal terhelnek? Gondolok 
konkrétan a hulladékkezelésre, a kéményseprésre, víz-, és csatornaszolgáltatásra vagy 
az áram-, gáz- és távhőszolgáltatásra. Kell-e számítani a fogyasztóknak majd arra, 
hogy mivel tévesen kalkulálják ezeknek a szervezeteknek a költségvetését, ebből 
kifolyólag újabb és újabb kipótlása kell a költségvetésből ezeknek a cégeknek? Tehát 
hogyan látja, hogy fenntartható-e a jelenlegi helyzet ezzel kapcsolatban? 

Még van 2-3 konkrét kérdésem is, ami egy-egy külön ügyre vonatkozik. 
Csakhogy a kormánypárti képviselők örüljenek. Ön egy interjúban megemlítette, hogy 
nem ismeri Kuna Tibort, nem nagyon foglalkozik ezzel. De én mégis csak kíváncsi 
lennék, mert Kuna Tibor egy nagyon sikeres céget vezet, ami pr-tanácsadással és 
kommunikációval foglalkozik, és az ön minisztériumánál is komoly közbeszerzéseket 
nyert el. Most már tudja-e, hogy mennyit, mert akkor az interjúban azt mondta, 
fogalma nincs, hogy mennyit nyert. Most már tudja-e miniszter úr, hogy mekkora 
összegeket nyert öntől vagy az ön minisztériumától Kuna Tibor cége a különböző 
kommunikációs és egyéb más szolgáltatásokért? 

Van még két fontos kérdés. Az egyik. A ceterum censeo logikája alapján mindig 
megkérdezem miniszter úrtól, hogy hogyan áll a veszprémi uszoda építése. Most már 
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az ötödik kérdés és válasz váltja egymást. Látja-e, hogy ez a projekt halad előre, 
hiszen a miniszterelnök úr nagyon sok helyen nagyon sok ígéretet tett, a különböző 
projektek keretében. Mi úgy látjuk, hogy ezek inkább pr típusú kijelentések voltak, 
inkább kommunikációs célokat szolgálnak. De mégis, hogy áll a veszprémi uszoda 
ügye, hiszen ön is említette, hogy 24 tanuszoda 2018-19 végére minden járásban lesz. 
Valószínűleg akkor nem a forrásokkal van a gond. 

Ehhez tartozó, szintén Veszprém megyei kérdés a 8-as út fejlesztése. Ön is 
említette az úthálózat fejlesztését. A 8-as út fejlesztése milyen ütemben tud haladni 
vagy kell-e esetleg a Duna Aszfaltnak szólni, vagy valaki másnak, Mészáros és 
Mészárosnak, hogy ha esetleg ők pályáznak, az az út is felújításra kerül? Mert ha más 
pályázik, akkor látható módon nem haladnak ezek a fejlesztések. Ezek lennének az én 
rövid kérdéseim. De hát nem mi csináltuk az ön portfólióját, miniszter úr, nem 
tehetünk róla, hogy ennyi témakör tartozik önhöz. 

Kérdezem a képviselő hölgyeket és urakat, hogy kinek van észrevétele, kérdése. 
Meg is adnám rögtön a szót frakcióvezető asszonynak. Parancsoljon! 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök 

úr. Miniszter úr, az idő rövidsége miatt azokat a kérdéseket nem teszem fel, amelyek 
már elhangzottak, de bennünket is érdekel. Egy olyan kérdéssel kezdeném, ami nem 
igazán a portfóliókhoz kapcsolódik, egy nagyon picikét személyes kérdés, de azt 
gondolom, ez mégsem személyes kérdés. Ez pedig az, hogy miniszter úr elég ritkán 
van bent a parlamentben, és ritkán válaszol személyesen a feltett kérdésekre. Úgy 
gondoljuk, hogy felelősségi területei meghatározóak az ország szempontjából. Miért 
nem fontos önnek, hogy a választott képviselőknek rendszeresen válaszoljon? 

Akkor néhány területhez kapcsolódóan néhány kérdés. Energia. Azt szeretném 
megkérdezni öntől, miért engedte meg Lázár miniszter úrnak, hogy elvegye az 
emberektől az épületfelújításra szánt közel 100 milliárd forintos uniós támogatást. 
Igen, ennek pótlására ígérgetik a hitelprogram beindítását, ön is beszélt erről, és a 
legújabb ígéret a januári kezdés. Viszont azt gondoljuk, hogy ez nem pótolhatja az 
elvett lehetőséget. A lakossági szektorban fele annyi forrásból lehetne elérni egységnyi 
energiamegtérülést. A kérdés az, hogy miért csak a középületeknek jut a vissza nem 
térítendő támogatásokból. 

A közlekedés területén egy másik nagy, kiemelt projektről szeretnék 
érdeklődni. Ez a Budapest-Belgrád vasútvonal. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan 
projektbe ölik az adófizetők pénzét, aminek a megtérülési ideje sok szakember szerint 
2400 év. Ez a legdrágább magyar vasútfejlesztés, és úgy látjuk, hogy semmiféle 
magyar érdeket nem szolgál, bár lehet, hogy önök szerint igen. Számunkra úgy tűnik, 
mintha a magyar kormány valójában a kínai érdekeket képviselné. Ezzel 
kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy miért a magyar, miért nem a kínai 
adófizetők állják a költségeket, ha egyszer az ő árujuk jönne a vonalon. Miért nem 
vállal a kínai fél garanciát a vasútvonal megfelelő kihasználására? Úgy tudjuk, hogy a 
kezdet kezdetén erről szó volt? Miért titkosították a projekt megvalósíthatósági 
tanulmányát? Miért jelentősen nagyobb a vonal kilométer-költsége, mint az 
egyébként nem olcsó európai uniós fejlesztéseké? Ez csak egy kapcsolódó kérdés, 
hogy vajon terveznek-e viaduktokat az Alföldre, és ha igen, akkor miért? 

Az a kérdés is ehhez a csomaghoz tartozik, hogy részt vesz-e a kormány bármi 
módon, ha igen, milyen módon a pireuszi kikötő konkurenciáját jelentő koperi kikötő 
megközelítését szolgáló infrastruktúra fejlesztésében? Ha igen, miért történhet ez 
egymással ellentétes célok kapcsán? Melyik szállítási irány a fontosabb? Egyáltalán 
miért érdeke a magyar gazdaságpolitikának, hogy még több kínai áru öntse el a 
piacainkat? A magyar munkavállalóknak, a feléleszteni kívánt könnyűiparnak, az 
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újraiparosításnak ez például miért érdeke? Mi azt gondoljuk, hogy ez egyáltalán nem 
érdeke. 

Akkor az úthálózatról, az alsóbb rendű utakról. Azt látjuk, hogy a vidék 
életének fejlődéséhez, fejlesztéséhez nagyon fontos lenne az alsóbb rendű utak rossz 
állapotának javítása. Ma az állami mellékúthálózat több mint kétharmada, közel 15 
ezer kilométer útszakasz nem megfelelő vagy rossz állapotú. A kérdés az, hogy önök 
szerint mekkora összeget igényelne az állami mellékutak rendbe tétele, amire nagyon 
nagy szükség lenne. Konkrétan jövőre mennyit szánnak az állami mellékúthálózat 
felújítására. Ön is beszélt arról, hogy sok százmilliárd forintot terveznek és költenek 
jövőre is már a gyorsforgalmi utakra és az autópályákra, amelyek viszont nincsenek 
kihasználva. A kérdés az, hogy miért nem az embereknek valóban fontos alsóbb rendű 
utakkal törődnek. 

Kapcsolódik a közlekedéshez a nemzeti buszgyártás kérdése is. Különösen az 
érdekel bennünket, hogy milyen konkrét eredményei vannak a nemzeti buszgyártási 
stratégia megvalósításának. Miért adott a kormány jelentős támogatást egy kínai 
buszgyártónak. A buszvezetők helyzete. Legalább 500 buszvezető hiányzik a Volántól, 
a nekik ígért 3-5 százalékos béremelés eléggé gyalázatos. Miként lehet majd 
biztosítani, hogy legyen elég buszvezető a fokozódó munkaerőhiány mellett? 

Engedje meg, hogy végül a párizsi és a marrakeshi klímacsúccsal kapcsolatban 
is kérdezzek. Úgy látszik, és ezt ön is mondta, hogy önök elégedettek azzal, ahogy a 
magyar állam részt vesz ebben a nemzetközileg is egyre rosszabb helyzetet hozó 
klímaváltozás elleni küzdelemben. Mi azt látjuk, hogy azért ezzel szemben nem 
nagyon igyekszik a kormány, lényegében semmit nem vállalt. Hiszen az, hogy ez a 
kibocsátáscsökkentési célokat mi teljesítjük, nem a kormány tudatos politikájának és 
lépéseinek köszönhető, hanem elsősorban annak, hogy a rendszerváltás után a 
magyar nehézipar összeomlott, és egy komoly strukturális változás következett be a 
gazdaság szerkezetében. 

Tavaly tavasszal benyújtotta a kormány a nemzeti éghajlatváltozási stratégia 
II-t, amit utána nagyon gyorsan visszavont. Először azt mondták, hogy megvárják a 
párizsi klímacsúcsot, és majd utána, a párizsi klímacsúcs után visszahozzák. Na, azóta 
már egy év eltelt, és már a marrakeshi klímatárgyalásokon is túl vagyunk. 
Önmagában az nagyon kevés eredmény, hogy most ratifikáltuk, ahogy most már több 
mint 100 ország ratifikálta a párizsi klímaegyezményt, de ettől nem lesznek nagy 
változások. A marrakeshi csúcson bejelentették hivatalosan is, amiről megszületett a 
megállapodás Párizsban, a 100 milliárd dolláros zöld alapról, de nagyon messze van 
még az eddigi felajánlások összege attól, hogy ezt elérje. A másik, hogy összeadták 
pontosan, hogy mire elengedők a nemzeti vállalások, és 3,4 Celsius foknál tartunk. 
Tehát itt a kérdésem az, hogy mikor veszi tényleg a kormány ezt komolyan, mikor 
kerül be az Országgyűlés elé a nemzeti éghajlatváltozási stratégia II. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. További kérdések? Hegedűs Lorántné, aztán 

Szelényi Zsuzsa és Legény Zsolt a jelentkezők között. 
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Miniszter Úr! Én is próbálom elkerülni az előttem már elhangzott kérdések 
megismétlését. Ennek ellenére még az M3-as kérdéskörére azért hadd térjek vissza 
nagyon röviden. Már csak azért is, mert nagyon komoly költségvetési kiadási hatása 
volna vagy kéne, hogy legyen, de sajnos azt még nem látjuk, hogy hogyan lesz ez 
megoldva, vagy hogyan lesz ez egyáltalán fedezve. Arról van szó, hogy korábban 5 
milliárd forintot, most a KIOP program szerint 137 milliárd forintot vállalna az állam, 
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de a beérkező tenderek már 170 +-osok valójában. Ezen felül van a járműfelújítás, és 
ezen felül van vagy lett volna a buszbeszerzés, illetve a buszpótlás. Maga a teljes 
végösszeg valójában inkább a 300 milliárdhoz közelít. Ennek csak egy töredéke van 
jelenleg meg. Illetve a KIOP-ban jelenleg ez úgy szerepel az 1197/2016-os 
kormányhatározat szerint, hogy ha és amennyiben az Európai Bizottság a nagy 
projektjavaslat támogatását elutasítja, vagy csökkentett mértékű támogatással hagyja 
jóvá, akkor a nemzeti fejlesztési miniszternek kell egy előterjesztést készíteni a 
kormányzat részére. 

Ez annál is inkább megdöbbentő és valóban elgondolkodtató, mert elnök úr is 
mondta, hogy 500 ezer ember utazik naponta ezen a metrójáraton. És ha a műszaki 
állapotát nem titkosítaná a kormányzat egy kormányzati törvényjavaslat, előterjesztés 
szerint, akkor lehetne most arról beszélni, hogy vajon milyen állapotban van az M3-
as. Tudja-e például miniszter úr, hogy milyen állapotban vannak az M3-as műszaki 
irányító berendezései, a kábelhálózata, a füst- és tűzriasztó szerkezetek, illetve 
egyáltalában van-e füst- és tűzriasztó az M3-ason, az alagút milyen állapotban van, 
milyen eredménnyel küzdenek a vízbetörések ellen, milyen állapotban vannak a 
sínek, a mozgólépcsők? Minderről lehetne beszélni, ha nem titkosították volna 
bizonyos nemzetbiztonsági kockázatokra tekintettel ezt az egész kérdéskört. 

Úgyhogy kérdezném miniszter urat, hogyan kívánja a kormányzat ezt a 
felújítást rendezni. Először arról volt szó, hogy buszvásárlásra adnak lehetőséget, de 
ezt egy kormányhatározattal önök megakadályozták, utána buszpótlásra, bérlésre 
kiírt a BKV egy közbeszerzést, majd ezt ön megsemmisíttette, megtámadta a 
közbeszerzési hatóság előtt, és órákon belül a Volánbusz a műszaki tartalmat illetően 
egy betűre ugyanazt tartalmazó újabb közbeszerzési felhívással jött elő. Nagyon 
szépen kérem, hogy tegye számunkra egyértelművé, hogy mi volt ennek az oka. 

A következő kérdésem a KEOP-beruházásokkal kapcsolatos, mert a KEOP-ból 
elkezdett fejlesztések java része a KEHOP-ban fog folytatódni, illetve a KEOP 
fenntartási időszaka még javában tart, és bizonyos beruházásoknak a lezárása nem 
igazán valósult még meg. Nagy részük a csatornaberuházásokhoz kötődik, amelyek 
jelentős lakossági önrész igénybevétele mellett tudtak megvalósulni, és sajnos nagyon 
sokfelé hiányzik a korrekt elszámolás. Erre külön Lázár miniszter úr is fölhívta a 
figyelmet egy levelében, illetve a Belügyminisztérium szakállamtitkára a vízügyi 
igazgatóságot is utasította, hogy különösen is figyeljenek oda ezen beruházásokban 
részt vevő víziközmű-társulatok működésére. Alapvetően ez a KEOP mégis csak az 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik, tehát önök a felelősök azért, hogy ezek 
a csatornaberuházások országosan botrányos körülmények között zajlottak és 
zajlanak. Hadd hívjam föl a figyelmét a következő településekre: Paks, Bükkösd, 
Kistelek, Jánoshalma, Karácsond és még így tudnám folytatni a sort, nagyon-nagyon 
hosszan. Ezek a legutóbbi olyan esetek, amelyek még nincsenek lezárva. Kérem, hogy 
miniszter úr a KEOP-beruházásokkal kapcsolatban rendeljen el utóellenőrzést, hogy 
hogyan történt a lakossági önrész-befizetések elszámolása, történt-e felülszámlázás, 
hanyag kivitelezés, milyen hiányok és hibák fordultak elő a kivitelezés során, és a 
pénzügyi zárással kapcsolatos elszámolás hogyan történt meg, vagy hogyan nem 
történt meg. 

És végezetül, hogy ne húzzam nagyon hosszan az időt, még egy kérdésem 
volna, a szemétszállítás átszervezésével kapcsolatban, amit nem tudok nem 
függetleníteni attól a kijelentéstől, amit Lázár János tett 2015 októberében, miszerint 
a kormányzat hulladékgazdálkodási politikáját az égetésre kell fókuszálni. Hiszen 
lassan a hulladéklerakók betelnek, és a kormányzat úgy gondolja, hogy ez a megoldás 
a XXI. században. Ez azért is megdöbbentő és elgondolkodtató, mert például az 
Európai Unió csak a nagyon-nagyon sokadik pontba sorolja be a hulladékégetést mint 
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lehetőséget és mint ajánlott megoldást. Vajon mi ennek az oka, hogy így döntött a 
kormányzat, és hol kívánnak önök égetni? Azt tudjuk, hogy a Magyarország által 
termelt hulladékot 5-6 hulladékégetőben lehet hasznosítani. Hol kívánják ezt önök 
megvalósítani? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most pedig Szelényi Zsuzsanna 

képviselő asszony következik. Parancsoljon! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr 

és Bizottság! Az energiapolitikával kapcsolatosan szeretnék egy pár kérdést föltenni. 
Közismert tény, hogy Magyarország energiaszegény ország, és hogy a kitettségünk 
mind a gáz, mind az atomenergia terén nagyon jelentős, és ez Magyarország számára 
nemzetbiztonsági kockázatot jelent mindaddig, amíg ilyen jelentős mértékben egy 
másik országra, Oroszországra vagyunk utalva. Azt gondolom, ebben konszenzus is 
van, hiszen az önök párttársa, Schöpflin György egyértelműen nyilatkozta, hogy 
bizony-bizony itt van egy nagy kitettség, ami rossz Magyarországnak. Úgyhogy azt 
gondolom, ebben egyetértünk. Az első kérdésem az, hogy a gáz vonatkozásában ön 
korábban biztosított minket arról, hogy lesz gáz az idén, ami igazán nagyszerű, de mik 
a függetlenedés további lépései a magyar kormányzat politikájában, mi a helyzet az 
európai energiaunió stratégiájának a különböző lépéseivel? Horvátországgal, 
Romániával hogyan állunk az energiacsatornák megnyitásával, milyen erőfeszítéseket 
tesznek önök ebben az irányban? 

A másik kérdéscsoport szintén az energiával kapcsolatban, hogy zajlik a 
világban egy elég jelentős technológiai forradalom a megújuló energiákkal 
kapcsolatosan. Nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy a ’70-es években, ha valaki 
Magyarországon telefont akart, akkor engedélyért kellett folyamodni, és ki kellett a 
vezetéket építeni, de nemcsak technikai kérdés volt ez, hanem politikai kérdés is, 
hogy ki kaphat telefont; a ’80-as években már csak technikai kérdés volt, nagyjából 
mindenki kaphatott; a ’90-es évektől vehettünk már mobiltelefont, ma már bárki 
vehet mobiltelefont. Tehát 30 év alatt nagyjából olyan fejlődés ment végbe a telefon 
vonatkozásában, hogy a politikai kontrolltól lényegében bárki saját maga telefonhoz 
juthat fogyasztóként, és szabadon rendelkezhet ezzel. Nagyjából így néz ki az 
energiaellátással kapcsolatos fejlődés üteme is a világban. Magyarország ennek 
ellenére úgy viselkedik, mintha a ’70-es években lenne. Hatalmas nagy központi 
energiafejlesztési projektekre szánják önök a pénzt, nevezetesen a Paksi 
Atomerőműre egy olyan időszakban, amikor már a differenciált megújulóenergia-
források előállítása egyre inkább kisebb cégek kezébe kerül, és előbb-utóbb háztartási 
szinten is képesek leszünk arra, hogy megújuló energiát előállítsunk. 

Ez azért is nagyon fontos, mert mindaz, amit önök csinálnak, részben az, hogy 
a megújuló energia felhasználására ez a célszám, hogy 2020-ban 13 százalék legyen, 
elképesztően alacsonynak tűnik, európai összehasonlításban az utolsók között járunk 
ezzel. Ugye, nemrég volt egy kormányzati döntés, ami a szélenergia engedélyeztetését 
erősen megnehezítette, lényegében ma Magyarországon nem lehet fölállítani 
szélerőművet. Közben önök Paksot építik teljes erővel, amiről már Lázár miniszter úr 
szavaiból is tudjuk, hogy az a pénzügyi szerződés, hitelszerződés nem éri meg, amit 
önök kötöttek. Ez indokolta egyébként azt, hogy a Roszatomhoz fordult Magyarország 
és nem tenderezett. 

Az a kérdés, hogy amikor önök egy ambiciózus kormányként iparfejlesztésben 
gondolkoznak, akkor miért elavult technológiák hosszú távú lekötését forszírozzák 
ahelyett, hogy arra fordítanák az energiájukat, hogy innovatív iparfejlesztésként 
fogják fel a megújuló energiákat, ami munkahelyeket is teremt, és természetesen a 



16 

versenyképességet is növeli. Egyáltalán, Magyarország egy olyan területen 
csinálhatna fejlesztést, ahol a hozzáadott érték nagyon magas. Attól tartok, hogy itt 
alapvetően politikai szempontok vezetik önöket, nem pedig a nemzeti érdek. És 
alapvetően korrupciós okok is vezetik, hiszen sokkal nagyobb összegeket lehet lehúzni 
egy darab, a kormányzat által titkosan épített gigaprojektből, mint egy sok száz kis 
cég által fejlesztett megújulóenergia-forrásból. Azt gondolom, hogy ez egy fontos 
kérdés, és kíváncsi lennék, hogy 20-30 év távlatában hogyan gondolkozik erről. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Legény Zsolt képviselő úr következik. 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Miniszter Úr! Először is örömömet kell kifejeznem, hiszen bizottsági 
szűzbeszédem lesz ez, az első bizottsági hozzászólásom, és kifejezetten örülök annak, 
hogy ez pont egy bizottsági miniszteri meghallgatáson történik. És mivel már előttem 
többen említették az idő rövidségét, én erre tekintettel négy konkrét kérdést szeretnék 
megfogalmazni, természetesen némi politikai felhanggal, hiszen politikusok vagyunk. 

Először az energetika, rezsicsökkentés vonatkozásában. Jó 10-12 évvel ezelőtt 
még durván 50 dollár volt a hordónkénti olajár, és akkor 50 forint volt egy köbméter 
gáz Magyarországon. Most a világpiaci árak úgy alakultak, hogy 50 dollár alatti olajár 
van, durván 42 és 46 dollár közötti áron tervezik önök is a költségvetésben, ehhez 
képest a gáz köbméterenkénti ára 100 forintba kerül. Nem nagyon értem, hogy akkor 
a rezsicsökkentés miért nem folytatódott, miért nem csökkentették az emberek 
terheit, a lakosság terheit. Ön egyszer azt nyilatkozta, hogy ha az energiaárak 
stagnálnak vagy kedvezően változnak, akkor lesz lehetőség a rezsicsökkentés 
folytatására. Ha ezt lefordítjuk magyarra, azt jelentené, hogy ha csökken a gáz ára, 
úgy értem, hogy magától csökken világpiaci árakon, akkor a kormány nagy dérrel-
dúrral bejelentené, hogy csökkenti a rezsit. A kérdés nagyon egyszerű, miért nem 
csökkentik akkor most önök a lakossági energiaárakat, annak ellenére, hogy már két 
éve tart ez az alacsony világpiaci olaj- és gázár. Azt kell gondoljuk, hogy itt valaki 
akkor extraprofitot fölöz le. Tudjuk a különböző történeteket, nem is 
rémtörténeteknek nevezném, hanem valós történeteknek, a MET-tel és a többivel 
kapcsolatosan. Kérdés tehát, hogy miért nem csökkentik akkor. Reméljük, hogy nem 
megint a választás előtt szeretnék bejelenteni a nagy rezsicsökkentési boom-ot. 

A másik kérdésem a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt.-re vonatkozik. Az 
elmúlt napokban, hetekben gyakorlatilag a fél magyar média azt tárgyalta, hogy ez a 
bizonyos Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrtl, a KAF hogyan alakult meg és 
mennyibe került ez a magyar adófizetőknek. A 2015-ös évre 427 millió forintos 
veszteséggel kellett számoljon ez a zrt., irodákat béreltek, könyvelést fizettek, 
szoftverekért fizettek, külső szakértőkre 40 millió forintot költöttek, érdemi munka 
nem nagyon folyt, 17 dolgozót felvettek, ebből 10 vezető beosztású volt. Meg tudja-e 
erősíteni azt miniszter úr, hogy valóban évekig működhettek ilyen százmilliós 
költségen olyan állami cégek, ahol a valóságban nem folytatódott semmilyen érdemi 
tevékenység. 

A harmadik kérdésem az állami vagyonnal lenne kapcsolatos. Néhány hete 
derült ki az, hogy bezárják azt a 4 szállodát, amelyet az MNV Zrt. az Erzsébet 
Vagyonkezelő Kft.-től vesz át. Az érintett szállodák szerves részei voltak az Erzsébet-
programnak, és ennek keretében 400 ezer gyermek üdültetését tudta megoldani akár 
a kormányzat kedvezményesen. Milyen szakmai okok indokolták, hogy ezt a négy, 
400 ezer gyermek üdültetését szolgáló, az Erzsébet-programhoz tartozó szállodát 
bezárják és továbbértékesítésükben gondolkodjanak? Hány munkavállalót érint a 
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tervezett értékesítés? Pici politikai felhang, megint csak sajtóhírekből vonatkoztatva, 
jelentkezett-e már új vevő? Itt az ország gázszerelőjének, Mészáros Lőrincnek a 
zsenialitását mutatja, hogy úgy néz ki, a szállodaiparban is talán szerepet tud vállalni. 
Kérdés még az, hogy miért nem közérdekű adatok az Erzsébet-utalványt forgalmazó 
zrt. pénzügyei. 

Illetőleg utolsóelőtti kérdésem a gyors, mondjuk úgy, a közútfejlesztéssel, 
vasútfejlesztéssel és a légi közlekedéssel kapcsolatos. Miniszter úr elmondta most, 
hogy milyen mértékben fognak majd az autóutak, autópályák, gyorsforgalmi utak 
épülni. Mi ennek nagyon örülünk. A tegnapi, 2014-2020-as európai uniós 
forrásfelhasználásról folyatott vitanapon több fideszes képviselőtársam is, amikor 
felszólalt, kiemelte akár a választókerületére, akár a régiójára vonatkozóan az út-, 
vasút-, közútfejlesztéseket. Akkor is elmondtuk, hogy ezeknek örülünk, mert valóban 
azt gondoljuk mi is, hogy bizony bőven fejlesztésre szorulnak útjaink, közútjaink, 
vasútjaink. Ezt miniszter úr is expozéjában taglalta, és kiemelte, hogy bizony nagyon 
sok ilyen terület van. Nekünk a gondunk igazából azzal van, hogy azt látjuk, ahogyan 
tegnap is fogalmaztak néhányan, hogy az emlékezetes G-napig mindig a Közgép nyert 
ezeken a nagy állami gigaberuházásokon. Azt követően a Közgép valahogy szakmailag 
nagyon-nagyon silány munkákat tudott elvégezni valószínűleg, hiszen kikerült a 
pixisből. És azóta azt látjuk, hogy a Duna Aszfalt gyakorlatilag mindig mindenütt 
hatalmas munkákat nyer. Nem értjük, hogy mi volt ez a változás. Természetesen azt 
elfogadjuk, hogy szakmailag biztosan lehetne változtatás, de azért mi a véleménye 
miniszter úrnak a Duna Aszfaltnak az utóbbi időben mindent elsöprő közbeszerzési 
győzelmeivel kapcsolatosan. 

Végezetül, utolsó kérdésként, mivel számomra meglepetés az, hogy fideszes 
képviselőtársaim nem kérdezték miniszter urat, úgy szoktam ezt fogalmazni az eddigi 
miniszteri meghallgatásaimon, akár a Mezőgazdasági, akár az Európai ügyek 
bizottságában, hogy természetes módon kormánypárti képviselők a kormányt 
képviselő miniszter úrnak, párttársuknak „alákérdeznek”, én akkor alá szeretnék 
kérdezni miniszter úrnál, kifejezetten konkrét ügyben. Mind a ketten a kisvárdai 
választókerületből származunk. Most hétvégén, vasárnap 13 órakor Kisvárda-
Balmazújváros NB II-es mérkőzés lesz, a második Kisvárda fogadja Balmazújvárost. 
Mikorra készül el az új stadionunk, miniszter úr, hogy illő körülmények között tudjuk 
megverni a Balmazújvárost és megnyerni az NB II-őt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabolcs Attila képviselőtársunk, parancsoljon! 
 
SZABOLCS ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem azért, mert 

Legény képviselő úr itt felszólított, de, miniszter úr, köszönöm szépen a beszámolót, 
két rövid kérdésem volna. Az egyik Legény képviselő úr kérdéséhez kapcsolódik. A 
rezsicsökkentés egy nagyon hasznos, népszerű intézkedés volt. Mik az eddigi 
eredmények és várható-e folytatás? A másik a vasútfejlesztéssel kapcsolatos. Egy 
konkrét pályaszakasz, a Kelenföld - Százhalombatta vonal felújítása hogyan áll, mi 
várható? Hiszen eléggé ellentétes információkat lehet hallani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! 

Én nem a felszólításra jelentkeztem, Legény képviselő úr. Én Varga miniszter úr 
meghallgatásán is kérdeztem. Az a helyzet, hogy ön nem ült itt. Ne mondjon 
olyanokat, ami nem igaz. Tudom, hogy önöknél ez szokás, a Facebookon is állandóan 
ezt teszik, meg a parlamentben is, de ne mondjon olyat, jó? 
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A másik. Önnek nem mindegy egyébként, hogy mikor csökken az energia ára? 
Szerintem a lakosoknak teljesen mindegy, csak csökkenjen. Az a legfontosabb, hogy 
csökkenjen, nem az, hogy mikor tudják csökkenteni, csak kevesebbet kelljen fizetni. 

Az a helyzet, hogy Szelényi Zsuzsa képviselőtársamnak meg azoknak, akik az 
atomenergiáról beszéltek itt és elítélték azokat, akik támogatják az atomenergiát, 
megkérdezném, hogy önök szerint a svájciak akkor most mit csináltak? Ott egy 
nemzet döntött az atomenergia mellett népszavazáson. Ez problémás volt? Szerintem 
az atomenergia támogatása fontos dolog, és Magyarország energiaellátását hosszú 
távon ez tudja biztosítani. 

Akkor miniszter úrtól kérdeznék. Nagyon örülök az alsóbb rendű úthálózaton 
megindult folyamatnak, hogy évről évre egyre több és több kilométert tudunk 
felújítani. Szeretném kérdezni miniszter úrtól, hogy jövőre, illetve utána lát-e arra 
lehetőséget, hogy tovább folytassuk, akár esetleg nagyobb ütemben tudjuk folytatni az 
alsóbb rendű úthálózat fejlesztését, mert mindnyájan tudjuk, hogy szükséges. 
Érdeklődnék miniszter úrtól is, hogy az M4 Abony-Fegyvernek leállított útszakaszán 
lát-e reményt arra, hogy a jövő esztendőben elinduljon ott a munka. Vagy mikor 
várható, hogy folytatódik az építése ennek a szakasznak, hiszen az M0-ástól Ceglédig 
hamarosan megkezdődik a munka, a régészeti feltárások nagyban folynak. Illetve az 
én körzetembe tartozik Kunszentmárton is, mellette megy el az M44-es, aminek nagy 
örömömre hamarosan megkezdődik a kivitelezése a Tiszakürt-Kondoros szakaszon, 
aminek nagyon-nagyon örülnek a helyiek. Egyetlen gondjuk van, hogy az 
áttervezéssel a Kunszentmártont elkerülő Szentes felé kimarad. Lát-e miniszter úr 
lehetőséget arra, hogy a közeljövőben, nyilván nem az autópálya vagy autóút 
elkészülte előtt, de valamikor ígérhetjük-e azt, hogy ezt az elkerülőt a 
kunszentmártoniaknak megépítjük. Ez 5 milliárdos költség, nem kis költség, nagyon 
nagy költség, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a belvárosból kivigyük a 
Szentes felé tartó forgalmat. Köszönöm szépen miniszter úr válaszát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, parancsoljon! 
 
LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Nagyon köszönöm én is a beszámolót, nagyon sok mindenről szó esett. Én egy 
egészen konkrét, a választókörzetemet érintő kérdést vetnék föl. Ez pedig a 70-es 
vasútvonalnak a XV. kerületet érintő állomásaival kapcsolatos. Azt én megértem, 
hogy a prioritási rendszerben egyébként a 70-es vasútvonalra építési engedély is van, 
de a prioritásból ez a vasút vonal-felújítás kiesett. Annyit kérdeznék vagy kérnék, 
hogy amennyiben lehetséges, legalább a két kerületet érintő állomás felújítása, az 
odajutás balesetmentesítése váljon lehetővé, és a IV. kerület felé, ami szintén a 
választókörzetembe tartozik, és lakóterület van közvetlenül a vasút mellett, zajvédő 
fal létesülhessen. Aztán türelemmel megvárjuk a 70-es vasútvonal Vác és Nyugati 
pályaudvar közötti felújítását. Ehhez a kerületi önkormányzat egyébként azokat az 
elemeket, amelyek egy-egy intermodális csomópontot jelenthet, biztosítaná, 
amennyiben lehetőség nyílna arra, hogy ennek ellentételezéseként használatba 
kaphatná a vasút melletti területeket ezen célok kiépítése érdekében. Köszönöm a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bodó Sándor képviselő úr! 
 
BODÓ SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Köszönöm 

a tájékoztatót. A kérdésem arra vonatkozik, hogy, amint említette, folytatódik a 
vasútépítés. A 100-as fővonal Püspökladány-Debrecen irányában hogyan fog haladni, 
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mire számíthatunk a jövőben? Illetve ennek kapcsán a Püspökladány-Biharkeresztes 
vonal villamosítása is szerepel a tervek között. Hogyan halad ennek a projektnek az 
előkészítése. 

És ha szabad, még az útépítések kapcsán, kicsit Kelet-Magyarország 
vonatkozásában a jövőben mire számíthatunk, részletek tudhatók-e már a 
fejlesztésekről? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, észrevételek? Zsolt! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Boldog 

István képviselőtársamat megkövetem, mert valószínűleg nem fogalmaztam elég 
pontosan az idő rövidségére tekintettel. Csupán azt említettem, hogy az eddigi 
bizottsági meghallgatásokon mindig az volt a meghallgatás rendje, hogy 
kormánypárti és ellenzéki, kormánypárti és ellenzéki képviselők tették fel a 
kérdéseiket. Úgyhogy megkövetem önt, képviselő úr, ha úgy gondolja, hogy nem. És 
ha már feltett számomra egy kérdést, hogy nem mindegy számomra, hogy mikor 
csökken a rezsi, akkor illő tisztelettel engedje meg, hogy azt mondjam, nem, nagyon 
nem mindegy. Ezért szándékoztam miniszter úrtól megkérdezni azt, hogy az elmúlt 
két évben csökkentek energiaárak, mármint a világpiacon, akkor miért nem 
csökkentette a kormány is ezt. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lehetőséget adott 
tisztázó kérdésekre. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elég szerteágazó kérdések voltak miniszter úrhoz. 

Hogy mennyire folytatjuk, a miniszteri válaszoktól is fog függni, úgyhogy megadnám 
miniszter úrnak a szót. Köszönöm szépen. 

Dr. Seszták Miklós válasza 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen a 
kérdéseket, igyekszem sorrendben válaszolni. Volt egy nagy kupac az M3-as metróról. 
Természetesen mindenki kérdésére kitérek. Elnök úr tette fel először az M3-as metró 
ügyében két fideszes politikus vitáját. Azt kell mondjam, hogy mindig elmondtam, 
több bizottsági meghallgatáson is, ami nagyon fontos, hogy igazából mindenkin 
annyit lehet számon kérni, amennyi hozzá tartozik ebből az ügyből. Az M3-as metró 
felújítása kizárólag fővárosi feladat, jogi értelemben. Természetesen a kormány vállalt 
bizonyos terheket európai uniós forrásokból, ennek a mértéke jelentős, 135 milliárd 
forintnyi európai uniós támogatás biztosításáról állapodott meg a kormány és a 
főváros. Értelemszerűen, ha ennél magasabb ajánlatok fognak érkezni, hogy ennek 
finanszírozása milyen formában és milyen forrásból fog megoldódni, erre van több 
elképzelésünk is. Erre akkor tudunk visszatérni érdemben, ha a bejövő pályázatok 
után a forrás biztosításának szükségessége felmerül. Természetesen készek vagyunk 
arra, hogy minden olyan támogatást, ami az M3-as metró forgalomtechnikai 
felújításához, üzemképességének biztosításához szükséges, megadja a kormány. 

Többször megkérdezték bizottságban, itt is válaszolok arra, hogy hogyan állok 
ahhoz a kérdéshez, hogy eljárást indítottam a közbeszerzési eljárással kapcsolatban. 
Mint volt gyakorló jogász erre azt szoktam mondani, hogy sikeres fellebbezést nem 
kell magyarázni. Ugyanígy egy sikeres jogorvoslati lehetőség biztosításának 
eredményét szerintem nem kell megmagyarázni. Azt gondolom, az egy helyes és 
szükséges beadvány volt, ezt a hatóság is helyben hagyta. Amennyiben a főváros 
tovább megy, akkor erre további döntéseket tud hozni a bíróság. 

A következő kérdése elnök úrnak az volt, hogy a portfólióban történő váltást mi 
indokolta. Azt szoktam erre mondani, hogy a miniszterelnöktől kell megkérdezni. 
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Értelemszerűen, ha az ember kap egy feladatot, igyekszik megoldani. Azt gondolom, 
mind a két portfólióváltás, ahogy elmondtam a beszámolóban, szükséges és elégséges 
volt. Szerintem itt semmi más nem történik, hiszen ez nem hatalmi kérdés, mint 
ahogy azt az ellenzék vagy a sajtó be akarja állítani, itt a folyamatban lévő feladatok 
pontosítása, a megfelelő szintű kezelése történik, semmi más. Tehát ezt nem szabad 
két személy vagy politikai érdekek harcaként beállítatni. Szerintem önmagában az a 
tény, hogy minden egyes vezető beosztású munkavállaló, aki az átalakítás után a 
vezetői megbízatásából vissza lett híva, mindenhol úgy lett megoldva, hogy közös 
megegyezéssel történt a személycsere véghezvitele. Ez önmagában mutatja, hogy itt 
nem harcról van szó, hanem egy kialakult állapot kezeléséről. 

Paks II-ről több kérdés is jött. Abban a szerencsés helyzetben vagyok most, 
hogy igazából a Paks II-vel kapcsolatos kérdések a Miniszterelnökséghez tartoznak. 
Tehát minden, ami Paks II, nem az én tárcám fennhatóságába tartozik. Én Paks I. 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelek, illetve az tartozik a 
minisztériumi portfólióba. Természetesen voltak olyan kérdések, amikre tudok 
válaszolni, hogy hogyan áll például az uniós engedélyezési eljárás. Azt kell mondjam 
elnök úrnak, hogy ez befejeződött, az Európai Unió bizonyos feltételekkel ezt 
engedélyezi. Ennek megfelelően a beruházás várhatóan meg fog valósulni. De ezt 
meghaladó mélységben, hogy miért van szükség rá, és milyen hitelkonstrukció 
módosításáról beszélt esetleg minisztertársam, kompetencia hiányában ezt a kérdést 
átadnám Lázár miniszter úrnak, ha volt meghallgatása, vagy lesz, neki tegyék fel. Azt 
gondolom, ő erre konkrét és velős választ fog adni. 

Több kérdés foglalkozott a zöld energiával, hogy mi hogyan látjuk, vagy jó-e ez 
az arány, kevés ez az arány, szégyenteljesen alacsony ez az arány, és hogyan tovább. 
Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a magyar kormány a megújuló energia arányát 
jóval az európai uniós vállalás előtt teljesíteni fogja. Itt egyedül egy kérdés van, hogy 
ezt a megújulóenergia-csomagot a kormány milyen meglévő energiák 
felhasználásával tudja elképzelni. Érdekes kérdés, mindig felvetődik a szélenergia. 
Hogy helyes-e a szélerőművek kérdésében a kormány által hozott döntés, 
megalapozott, nem megalapozott, és hogyan tovább. Egy dologra szeretném felhívni 
mindenki figyelmét. Azt kell mondjam önöknek, nem megsértve senkit, de talán a 
szélerőművek üzemeltetéshez, engedélyezéséhez és működéséhez én állok a 
legközelebb az itt ülők közül. 

Elmondtam már több bizottságban, most is elmondom, én abban a szerencsés 
vagy szerencsétlen helyzetben voltam, hogy a nagybátyám volt az első 
Magyarországon, aki nagy szélerőművet engedélyeztetett és kivitelezett az országban. 
Tehát pontosan tudjuk, hogy ennek milyen előnye, hátránya és milyen piaci 
lehetősége van. Aztán hamar el is adta, mert ő is rájött, hogy valójában a szélenergia 
mint magyarországi megújuló energia-portfóliót erősítő rész ki kell kerüljön. Ennek 
két oka van. Az egyik, hogy annyira alacsony a működési óraszám és annyira 
bizonytalan az időjárási viszonyok miatt az energia termelhetőségének lehetősége, 
hogy sajnos azt kell mondjam, olyan tartalékkapacitásról kell gondoskodni az adott 
térségben, ami teljesen élhetetlenné teszi ennek az energiának a felhasználását. Csak 
hogy megértsék képviselőtársaim, ez úgy zajlik, hogy amikor forog a kerék, akkor 
termel energiát, de sajnos annyira bizonytalan és nem kiszámítható az 
energiakapacitás, hogy ahhoz, hogy a napok óta tartó szélcsendben is áramot tudjon 
biztosítani az ott élőknek vagy ott, ahol ezt a kapacitást használnák, hogy sokkal 
drágábban olyan tartalékkapacitásokat kell kiépíteni, ami nem teszi realizálhatóvá 
ennek a szélerőműnek a gyakorlati használatát. 

Azt gondoljuk, hogy amennyiben megújuló energiáról beszélünk - ha ebben 
vita van, hogy Paks hová tartozik, de vegyük úgy, hogy az atom nem tartozik ide, bár 
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többen vitatkoznak ezen, de vegyük úgy, hogy nem tartozik ide -, akkor szerintem 
Magyarországnak két iránya van megújuló energiában. Az egyik a nap, a másik a 
geotermikus energia. Igazából minden más, azt kell mondjam, tényleg csak inkább 
humbug, vagy játsszunk valamit. Na most, itt viszont jó hírekről tudok beszámolni 
Szelényi Zsuzsa képviselő asszonynak, aki felvetette, hogy miért ezek a monumentális 
beruházások vannak. Arról szeretném tájékoztatni a képviselő asszonyt, hogy 2017-
ben az erre felhasználható fejlesztési forrásokból 220 darab olyan kis erőmű fog az 
országban épülni, ami kizárólag a helyi 50 megawattos teljesítményt fogja biztosítani. 
Azt gondolom, hogy ez önmagában 220 helyen fog megvalósulni, megyei 
lebontásban. Szerintem ez egy látványos fejlesztési lehetőség lesz. 

Persze, arra is figyelnünk kell, hogy egy bizonyos szint felett, a jelenlegi Mavir-
kapacitásokat is ismerve, nem fogok tudni már nagy számú napenergia-fejlesztést 
csinálni, hiszen a nap is egy bizonyos ciklikusságot követ, és ezért néha olyan 
terhelést ad a rendszernek, ami önmagában a rendszer működését ellehetetlenítené. 
Viszont este is kell nekem a légkondit használni és olyan energiát biztosítani, ami 
szintén tartalékkapacitás kell. Azt gondolom, hogy az az arány, amit az Európai Unió 
felé vállalt Magyarország, ennek a 2020-as 14,36 százaléknak a biztosítása most 
egyelőre, a jelen technológiai ismeretek mellett elégséges és szükséges. Erre van egy 
nagyon érdekes felvetésem, mindig el szoktam mondani. Ha öt évvel ezelőtt 
megkérdeztem volna az iparági szereplőket, el tudják-e képzelni, hogy öt év alatt a 
napelem ára 90 százalékkal csökken, mindenki kiröhögött volna bennünket 2011-
2012-ben, és ma már tény, hogy a napelemek ára annyira lecsökkent, hogy most már 
alternatív energiaforrás lehet családi lakóházakban is. 

A kkv-szektor jövőjét hogyan látom, mit kell ahhoz tenni, hogy a kkv-szektor 
életképes maradjon? Azt gondolom, fontos a most folyó 60 százalékos fejlesztési 
források minél megfelelőbb szintű lehívása. Itt is felhívom a szektor figyelmét a direkt 
brüsszeli források lehetőségére és kihasználására. Azt gondolom, kell hozzá egy 
megfelelő adópolitika. Szerintem a kis-, vagy mikrovállalkozások helyzetét 
nagymértékben segíti az az adóváltozás, ami a kata rendszerében történik 2017. 
január 1-től. Azt gondolom, mindenki a megfelelő szintű kisvállalkozási adópolitika 
mellett, az adott jogszabályi keretek között ezzel kellően tud élni. Ez mit jelent? 
Egymillió forintos kivett jövedelem után összesen 50 ezer forint járulékot és adót kell 
fizetnie. Azt gondolom, utoljára ilyen mértékű segítség a kis- és 
mikrovállalkozásoknak az eva legelső évi bevezetése volt, az egy álomszerű 
lehetőséget jelentett egy vagy két évig az ezt az adózási formát választó 
kisvállalkozásoknak. 

Azt hiszem, arra kell felhívni mindenki figyelmét, akit ez érint, hogy nemcsak 
egyéni vállalkozó választhatja a katát. Nagyon sokan még a könyvelők sem tudják, 
hogy társas vállalkozások is igénybe vehetik a katát, ha két magánszemély a 
tulajdonos, nincs benne társaság. Szerintem ennek kihasználása mellett lehet 
életképessé tenni a magyar kis- és középvállalkozásokat. Ha idevesszük azokat a 
fejlesztési forrásokat, amelyeket korszerűsítésre lehet felhasználni. Én abban a pozitív 
hiszemben vagyok, hogy amikor majd elfogynak ezek a források, addigra annyira 
megerősödnek ezek a kis- és középvállalkozások, mind az európai uniós támogatás 
mellett, mind a fizetőképes kereslet növekedése mellett, hogy igenis önmagukban, 
további külső segítség nélkül is meg tudják állni a helyüket. 

A 2017-es úszó vb kérdése. Itt is szeretnék valamit tisztázni, mert a sajtó és az 
ellenzék is bemond mindenféle számot. Ugye, itt mi is történt? 2021-re pályázott a 
magyar kormány az úszó vb rendezésére. Volt egy speciális helyzet, hogy ezt a 2021-es 
vb-t előre tudtuk hozni 2017-re. Ha megfigyelik, a 2021-es vb elnyerésének pályázati 
anyagát, a vb elnyerésekor tett kormányzati nyilatkozatokat, akkor azt kell mondjam, 
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hogy az akkori vállalásokat a kormány nem fogja túllépni, vagy legalábbis nem fogja 
jelentősen túllépni. A túllépés arányban áll a biztonsági kockázatok miatt felmerült 
többletköltséggel. Csináltunk egy elemzést a terrorveszély miatti esetleges biztonsági 
berendezések és többlet biztonsági feladatok biztosításához szükséges forrásokról. 

Semmi más nem történt, csak a 2021-es, nem az úszó vb-vel összefüggő 
fejlesztéseket előrehoztuk 2015-16-17-re. De hadd mondjak két marginális fejlesztést. 
Az egyik a Dagály fejlesztése. Ez akkor is megvalósult volna, ha nincs úszó vb, hiszen 
kellett volna ilyet csinálni. Most ezt összemosni, hogy a Dagály fejlesztése az úszó vb 
költsége, szerintem felesleges, mert az úszó vb nélkül is kellett volna egy olyan 
európai szintű úszócsarnok, amit már megérdemel Magyarország. A másik ilyen 
fejlesztés az infrastrukturális fejlesztés, amit amúgy is el kellett volna végezni. Itt 
most tudom mondani a mindenki által igényelt alsó rakparton a fejlesztést, 
kerékpárutak kiépítését, illetve tudom mondani a Margitsziget fejlesztését, annak 
csatornázását, amit szintén mindenképpen meg kellett volna csinálni az úszó vb-től 
független. Azt szeretném kérni az ellenzéktől és a sajtótól is, hogy csak és kizárólag a 
működési költség oldaláról vizsgáljuk az úszó vb szervezését, és minden, ami 
fejlesztést, a Komjáti felújítását, a Széchenyi felújítását, a balatonfüredi fejlesztéseket 
vegyük le róla, hiszen ezek olyan fejlesztések, amelyek amúgy is megvalósultak volna. 
Vagy, mondjuk, Balatonfüreden a mélygarázs építése nem az úszó vb direkt költsége. 

Ezek mind nyilvános adatok lesznek, meg is fogják tudni nézni, és a szervező 
bizottság készül is arra, hogy mindent górcső alá vesz, ami helyes is. Még azt fogom 
javasolni, hogy azt nézzék meg, hogy a szervező bizottság igyekezett minden olyan 
költséget úgy alakítani, hogy ne egyszeri költség legyen, elfüstölő költség, hanem 
lehetőleg a fejlesztés megmaradjon. Például ki kell alakítani a szinkronúszáshoz egy 
új helyszínt. Mert olyanok az uszodai adottságaink, hogy ezt nem lehet megcsinálni 
ott, ahol a vízilabda van, mert a zene meg a sportági előírások nem teszik lehetővé. 
Ezért meg kell vennünk két darab uszodát. Értelemszerűen két dolgot tudtam volna 
csinálni. Megveszek egy uszodát, mint ahogy meg is tettem, vagy kibérelek egy 
uszodát, ami majdnem annyiba kerül, mintha megveszem. Logikusan lehet, hogy 10-
20-40 százalékkal több lesz maga a beruházás, de az uszoda itt marad nekünk. Tehát 
értelemszerűen igény esetén lekerülhet Pécsre, Kőbányára vagy azokra a 
sportfejlesztési helyekre, ahol már igényt tartanak ilyenre. Nagyon sok ilyen van, amit 
megvizsgáltunk, lehetett volna 10-20-40 százalékkal olcsóbban, de, még egyszer 
mondom, az egy egyszeri, elfüstölt lehetőség lesz. 

Ezért a kormány úgy döntött, hogy inkább olyan fejlesztéseket valósít meg, 
amit lehet, hogy ki tudtunk volna már váltani bérlettel vagy egyszeri használattal, 
minthogy tartósan itt maradjon. Mondhatnám az aggregátorokat és minden olyan 
dolgot, amit önök a kimutatásban fognak látni. Tehát azt gondolom, hogy az úszó vb 
költsége a korábbi nyilatkozatokkal egyező marad, mondom, minimális eltérés lesz. 
Ilyen apróságok lesznek benne, hadd mondjak önöknek egy példát, hogy az előző, 
legelső szerződés szerint a broadcastingot a Magyar Televízió csinálta volna. Közben 
átalakítás történt, az Antenna Hungáriához kerültek azok az eszközök, amelyekkel a 
közvetítést le tudják bonyolítani, az átkerül a Magyar Televíziótól az Antenna 
Hungáriához, de itt nincs jelentős költségnövekedés. 

Szerintem egy nagyon jó vb-t fogunk tudni rendezni, nagyon sikeres 
fejlesztések mellett, és csak olyan fejlesztéseket csinálunk, amire vagy szükség van, 
vagy a FINA előírásai alapján nem tudjuk kihagyni. Mondok egy példát. Minden 
kommunikációs pontot bipolárisan kell elérni. Ez azt jelenti, hogy ha az egyik 
internet-vezeték tönkremegy, akkor ne szakadjon meg a közvetítés, ezért ki kell 
építeni egy másik ilyen pontot is. Ezt lehet, hogy, bízva a szerencsében, el tudnánk 
hagyni, de mivel a FINA előírja, és ezt vállalták a legelső, 2021-es szerződésben is, 
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nem tudjuk elhagyni. Lehet, hogy meg tudnánk spórolni vele 1-2 milliárd forintot, de 
nem tudjuk, mert meg kell csinálni. Vagy, azt gondolom, jogos elvárása a TEK-nek 
meg a Belügyminisztériumnak, hogy minden egyes olyan pontot, ahol a kamera képet 
lát, azt ők is lássák biztonsági okokból. Tudjuk, ismerjük Párizst, Nizzát és az egyéb 
eseményeket. Azt gondolom, ez logikus és jogos elvárás. Tehát csak azt tudom 
mondani, hogy nem lesz jelentősen több, mint amit vállaltunk. 

Fontos kérdés a Balaton, ezt is szeretném letisztázni. Nagyon fontos, hogy a 
kormány nem elvonta ezt a 300x  milliárd forintot a Balatontól, hanem ideiglenesen 
felfüggesztette, és még az idén dönt ennek felhasználásáról, vagy legkésőbb január 
elején. Mi történt? Mondtam, hogy egységes kézbe került a turisztikai feladat 
Magyarországon, és az előkészített projektek ad hoc-jellegűek voltak, még ha 
szükségesnek is tűnnek vagy azok is lesznek. Értelemszerűen a turisztikai 
ügynökségnek át kellett nézni, hogy az ő fejlesztési koncepciójába mi hogyan állítható 
be. Azt kell mondjam önöknek, hogy az előkészített projektek 90 százaléka 
megvalósul, 10 százaléka pedig már olyan, ami vagy okafogyottá vált, vagy 
érdekmúlás miatt nem fog megvalósulni. Tehát meg tudom nyugtatni a Balaton 
partiakat, hogy meg fog történni a balatoni fejlesztés 300 milliárd forint feletti 
összegben. A kormány a Balaton régiót turisztikai szempontból kiemelt 
desztinációnak tekinti. 

Volt három konkrét kérdése. Kezdeném a veszprémi uszodával. Azt tudom 
mondani képviselő úrnak, elnök úrnak, hogy ha megnézi a költségvetési sorokat, 
2017-ben konkrétan szerepel a veszprémi uszoda fejlesztésére a forrás. Ön a 
költségvetésben is jártas szakemberként pontosan tudja, hogy ha egy költségvetési 
soron nevesítve van az uszoda, tehát nem úgy szerepel, hogy uszodafejlesztési 
program és majd lesz vele valami, hanem nevesítve van, azt tudom mondani a 
veszprémieknek, hogy szerintem 2018 végére, 2019 közepére az uszoda nagy 
valószínűséggel elkészülhet. Persze, mindig azt szoktam mondani, hogy van benne 
egy bizonytalanság, és nem a kormány részéről, nem akarok nevesíteni tanuszodák 
vonatkozásában borzasztó dolgokat, de le volt egyeztetve a tanuszoda építése, és 
kiderült, hogy nincs emésztő, nincs víz, oda nem lehet uszodát építeni. Logikus, hogy 
át kell tenni, és fél év, egy év, mire áttettük. Értelemszerűen a megfelelő szintű hely 
van előkészítve, akkor ez a tanuszoda megvalósul az elkövetkező időszakban, 
szerintem 2019-ig. 

Az M8-as út felújítása. Azt gondolom, ott is a tervek szerint haladnak. 
Értelemszerűen ennek a látványos fejlesztési szakasza már csak 2018-at 
meghaladóan, 2019 után várható. De azt gondolom, az ott élők is a megfelelő szintű 
eljutást fogják tudni biztosítani az M8-ason is. 

Feltette nekem Kuna Tiborral kapcsolatban, hogy tudom-e, hogy ő mit nyert. 
Azt kell mondjam önnek, hogy hál’ istennek miniszterként egyetlenegy közbeszerezést 
nem bonyolítok, és maga az NFM is nagyon kevés pénzt költ kommunikációra, és ha 
költünk is pénzt, azt is az új Kommunikációs Hivatalon keresztül bonyolítják, ezért 
erről konkrét összeget nem tudok mondani. Azt tudom önnek mondani, hogy minden 
kommunikációs társaság, amelyik az állami tulajdonban lévő vállalatok 
kommunikációjában részt vett, nyílt európai uniós közbeszerzésen nyert jogokat 
gyakorol. Most azt szóvá tenni, hogy volt mindenkinek lehetősége pályázni, de vagy 
nem pályáztak, vagy nem nyertek? De mivel volt ilyen kérdés, megkérdeztem, hogy a 
2016-ra kiírt pályázatra pályázott-e valaki. Senki nem pályázott. Utólag azt mondani, 
hogy de jó lett volna pályázni, én is szívesen részt vettem volna, akkor azt tudom 
mondani, hogy pályázni kellett volna. Ugye, ismerjük a viccet: Uram, adj egy ötöst. 
Miért nem vettél soha egy lottót. Azt ne kérjék számon azokon, akik sikeres 
közbeszerzési pályázaton vettek részt azok, akik nemhogy pályáztak és nem nyertek, 



24 

hanem még csak nem is pályáztak. Tehát nem tudok összegszerűségre hivatkozni, 
eddig sem tudtam és ezután is igyekszem magam minden ilyen kommunikációs 
dologtól távol tartani. Az NFM nem jelentős mértékű kommunikációt bonyolít le, 
inkább a háttérintézményeink, esetleg a gazdasági társaságaink, de az egy más kérdés. 

Elnök úr, azt hiszem, mindenre válaszoltam, de ha esetleg nem, akkor kérem, 
jelezze! 

A következő kérdéscsoport, hogy én miért járok ritkán a parlamentbe. 
Szeretném tájékoztatni a képviselőtársamat arról, hogy a jelenlegi kormányzati 
struktúra úgy működik, hogy van egy miniszter. Jelen esetben vagy más országban, 
például Szerbiában ez a minisztériumi struktúra 7 vagy 8 minisztériumra van szedve. 
A magyar kormányzati felállás olyan, hogy a szakmát az államtitkárok képviselik, 
szakállamtitkárok képviselik. Azt gondolom, akkor lehetne ezt igazán szóvá tenni, ha 
a feltett kérdésekre én válaszolnék. Hiszen minden egyes szakállamtitkár a kérdésre 
adott konkrét választ, azt nem mondom, hogy jobban tudja, de legalább olyan 
alaposan tudja, mint én, hiszen neki csak az a feladata. Tehát szerintem ez egy jó 
irány, és ezután sem szeretnék ezen változtatni. Azt gondolom, hogy egy 
közlekedésért felelős államtitkár sokkal jobban meg tudja válaszolni azokat a konkrét 
kérdéseket, mint egy miniszter, akinek van még 15 portfólióban feladata. 
Természetesen, ha a válasz nem kielégítő, vannak lehetőségek ennek fokozására, 
interpelláció és egyebek, éljen velük. Az én feladatom nem az, hogy ezekre a 
kérdésekre minden esetben válaszoljak, vagy ott üljek. Csak megjegyzem, mert 
készülünk képviselőtársaimmal a ’18-as kampányt illetően, hogy ráadásul egy olyan 
miniszternek, aki még egyéni képviselői területe van, pláne nem az, hogy a hozzá nem 
tartozó ügyekben benn üljön a parlamentben. Van egyéb feladatunk is. 
Természetesen, ami a mi feladatunk, ellátjuk a parlamentben megfelelő szinten. 

Épületfelújítás és elvett lehetőség. Képviselő asszony, most is ezt tartom, és a 
szakma minden egyes eleme, aki reálisan látja, az pontosan tudja, hogy itt nem 
elvételről van szó. Hiszen európai uniós forrást magánszemélynek 100 százalékban 
nem adhatok. A mértékben, elmondtam, 20, esetleg 30 százalékig tudtunk volna 
elmenni. Na most, ha én azt mondanám egy lakosnak, hogy válasszon, hogy van 20 
millió forint vagy 10 millió forintnyi lehetősége fejlesztésre, és ebből a 10 millióból 
adok 3 milliót, és tegyen be 7 milliót, akkor fogja mondani, hogy köszönöm szépen, 
nem kérem. Ezzel szemben, ha azt mondom, hogy adok fejlesztésre 9 milliót, még ha 
visszatérítendő is, de az megtérül a beruházás eredményeként, akkor az 1 milliót bele 
fogja tenni, mert kap 9 milliót. Tehát szeretném pontosítani, nem elvételről van szó, 
hanem átstrukturáltuk a szakmai érvek alapján. Szerintem igenis jó dolog, hogy 90 
százalékig felmenő és visszatérítendő forrást adjunk a lakosságnak. 

Budapest-Belgrád vasútvonal. Ez is örök téma. Mindig azt szoktam mondani, 
hogy vannak olyan kérdések egy ország életében, amit majd a jövő fog eldönteni. Azt 
gondolom, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal megépítését nem szűk látókörűen, 
egy-két évben kell nézni. Az a kérdés, legyünk őszinték, hogy ha azt a tételt 
elfogadjuk, hogy Kína vezető szerepe a gazdaság irányításában fennmarad az 
elkövetkező 10-20-50 évben, akkor szerintem azt kell megvizsgálni egy kormánynak, 
a mindenkori állami vezetésnek, hogy hogyan tudom én az ebből adódó előnyöket az 
ország javára kihasználni. Na most, ha valaki kicsit mögé néz, hogy mi a Budapest-
Belgrád vasútvonal célja, az is fontos, hogy Budapestről Belgrádba 160-as sebességgel 
eljusson az áru, az is fontos, hogy Belgrádból Budapestre ugyanezt megtehesse. De a 
legnagyobb célja nem ez. A legnagyobb célja az, hogy majd a Pireuszba befutó 
töméntelen mennyiségű konténeráru a magyarországi tranzitútvonalat kihasználva 
jusson el Európába, vagy éppen ahová kell. Egy másik bizottságban azt mondtam, 
hogy majd arról a témáról beszéljünk egy év múlva, de szerintem erről beszéljünk 5 



25 

vagy 8 év múlva, amikor megvalósul az a beruházás, hogy szükséges volt-e, elégséges 
volt-e. 

Azt szeretném azért hangsúlyozni, hogy itt azt ne hozzuk ide, hogy adófizetők 
pénzén, mert mindig is azt nyilatkoztuk, hogy itt jelentős költségvetési forrás nem 
lesz benne. Ez egy piaci alapon működő, a kínai, szerb és magyar fél érdekeit szem 
előtt tartó beruházás lesz. Ebben kínai pénz lesz, nem magyar költségvetési forrás. Ez 
nagyon fontos. Szerintem ez egy jó irány, mindenképpen meg kell csinálni, és nem az 
azonnali megtérülési arányt kell számolni, hanem majd öt év múlva, amikor ez 
beindul. 

A pireuszi kikötő, koperi kikötő lehetősége. Persze lehet, hogy az ellenzék 
vitatja, de az biztos, hogy ha 2010-ben az lett volna a kérdés, hogy a magyar állam 
bármikor bármilyen beruházásban részt vesz-e akár tulajdonosként, akár 
finanszírozóként, azt mondta volna, mivel úgy állt az akkori államháztartás, hogy 
nem. Most meg azt kell mondjam, hogy igen, vagyunk olyan erősek, hogy szükség 
esetén, amennyiben minket szeretettel várnak egy országban, akkor nemcsak 
finanszírozóként, hanem tulajdonosként is be tudunk szállni esetleg stratégiai 
jelentőségű beruházásokba, akár a koperi kikötő ilyen lehet. Most még nem állunk ott 
sajnos, hogy ebben tulajdont is tudjunk szerezni, most arról tárgyalunk, hogy 
esetlegesen az oda vezető utak finanszírozásában az Eximbank vagy egyéb magyar 
állami pénzintézetek szerepet kaphatnak-e. Szerintem nagyon fontos, hogy minden 
ilyen, ami a határunkon túli és elérhető távolságban van, abban részt vegyünk. 
Szerintem történelmi siker lenne, ha a koperi kikötőben a magyar állam bármilyen 
szinten tulajdonos tudna lenni. Az egy nagyon fontos és történelmi siker lenne. Most 
még nem tartunk itt, majd alakulhat értelemszerűen ennek a kérdése. 

Mondok egy példát. Tegnap tárgyaltam az albán közlekedési és fejlesztési 
miniszterrel, ott is tanúsítottak esetlegesen olyan nyitásra irányuló magatartást, hogy 
ott is várnak szeretettel bennünket fejlesztésekben. Értelemszerűen meg fogjuk 
vizsgálni, hogy van-e ennek realitása vagy üzleti értéke. Szerintem a koperi és a 
pireuszi kikötő fejlesztése fontos. Nem tudok különbséget tenni, hogy a magyar 
államnak melyik fontosabb. A pireuszi kikötőnek teljesen mások a forgalmi adatai és 
más az irány, a koperi kikötőnek megint teljesen mások a forgalmi adatai és az 
irányai. Értelemszerűen mind a kettő mást és mást képvisel. 

Alsóbb rendű utak, vidéki élet. Többen elmondták, mindig tudunk olyan utakat 
találni, amiket rendbe kéne hozni. Sajnos, a kormánynak most még nincs annyi 
pénze, hogy egyszer egy nagy csomag keretében azt tudja mondani, hogy valamennyi 
alsóbb rendű utat rendbe tesz. És most mondok egy érdekes dolgot. Még ha lenne is 
pénz, amiből a felszíni nagyjavítást megcsináljam, sajnos ezeknek az utaknak az 
alapja 1890-ben, 1910-ben, 1925-ben épült, és már nem teszi lehetővé azt, hogy azt a 
forgalmat, amit jelenleg, a XXI. században az ott élők, a megváltozott körülmények 
igényelnek, megváltoztassam. Szoktam mondani a példát a Cigánd-Sárospatak közötti 
útról. Olyan borzasztó, hogy a kocsik eltűnnek benne. Én úgy járok, hogy elmegyek 
Cigándig, onnan elmegyek Pácinba vagy Szlovákiába, és visszajövök a szlovák úton 
Sátoraljaújhelyen át Patak felé. Megkérdeztem, amikor miniszter lettem, a 
közlekedésért felelek, nézzük meg legalább elméleti szinten, hogy mennyibe kerül. És 
azt mondták, hogy miniszter úr, ezt már toldozni-foldozni, még egy kis aszfaltot 
rátenni nem tudok, mert el van csúszva az út. Ebből csak azt tudom mondani, hogy 
majd ha lesz annyi pénzünk, hogy alapjaiban változtassuk meg az alsóbb rendű utak 
szerkezetét műszaki szempontból, akkor ezt megpróbáljuk. Itt a múltkori 
megbeszélésen a bizottságban rosszul mondtam, mert azt mondtam, hogy én vagyok 
a parlamenttől az egyik legmesszebb lakó képviselő, de Legény Zsolt barátom 
messzebb lakik, mert Kisvárda messzebb van, mint Tornyospálca. Ilyen szinten ő 
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messzebb lakik. Ebből csak azt akartam kihozni, hogy higgyék el, mi, akik nem itt 
lakunk az agglomerációban, pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent, vagyunk képviselők 
egy páran, akik nap mint nap átéljük, hogy mit jelent az alsóbb rendű utak 
rendbetétele. Tehát foglalkozunk vele, és ahogy erre lehetőségünk lesz, meg is fogjuk 
tudni csinálni. 

Mennyit szánunk rá? A következő évben 100 milliárd forintnyi keretösszeget 
kívánunk megnyitni az alsóbb rendű utak fejlesztésére úgy, hogy az idén már 
elköltöttünk rá 65 milliárdot. Azt gondolom, a 100 milliárd forintból a jelentős 
fejlesztéseket meg fogjuk tudni csinálni. Egy dologra fel kell hívnom mindenkinek a 
figyelmét, mert nagyon fontos. Az alsóbb rendű utak fejlesztése kizárólag hazai 
forrásból tud megvalósulni. Hallottam olyan sajtóhíreket, hogy miért ide költjük, vagy 
miért a vasútra, miért nem az alsóbb rendű utakra. Ne felejtsük el, hogy az Európai 
Unió nem teszi lehetővé, hogy alsóbb rendű utakat európai uniós forrásból 
fejlesszünk. Sokszor még a gyorsforgalmi utak fejlesztése is nehézségbe ütközik az 
EU-nál, nemhogy az alsóbb rendű utaké. 

Én hogy látom a buszstratégiát, hiányzik a rendszerből 500 buszvezető, és a 
többi. Erre azt tudom mondani, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Azért 
hiányzik 500 buszvezető, mert elmentek a Magyarországon létrejövő nagy kamionos 
társaságokhoz kamionsofőrnek. Ez jó, mert vannak olyan nagyvállalatok, amelyek ezt 
fel tudják szívni, ugyanakkor rossz, mert tényleg hiányzik a rendszerből 500 vagy még 
több buszvezető. A kormány, habár a képzések dolga nem hozzám tartozik a 
kormányon belül, hanem az NGM-hez, de a kormány foglalkozott vele, be is indította 
a képzést. Tehát ezzel értelemszerűen foglalkozunk. 

A párizsi klímacsúcs és semmit nem vállalunk. Azt gondolom, önmagában az, 
hogy vállaltuk mi is és aláírtuk, önmagában egy lépés. Kérdezte, hogy ezt az 
egyezményt, illetve ezt a stratégiát mikor fogjuk elfogadni. A visszavonást az 
indokolta, hogy tavasszal még nem tudtuk, mit fog a párizsi klímacsúcs elfogadni. 
Ennek megfelelően az átdolgozás folyamatban van. Azt tudom önnek mondani, hogy 
szerintem januártól márciusig ez a stratégia elfogadásra fog kerülni. 

Hegedűs Lorántné képviselő asszony, M3-as. Már beszéltem róla. Azt tudom 
mondani, hogy az M3-as működtetésnek joga, kötelezettsége a fővárosé. A kormány, 
azt gondolom, amit tud, ebbe besegít, mondjuk a 137 milliárd forint elég jelentős 
segítség. Értelemszerűen azt is hiszem, hogy mindaddig, míg a forgalombiztonsági 
lehetőségek biztosítottak, márpedig információim szerint lehet ezen finomítgatni, de 
önmagában az M3-as metró forgalomtechnikai lehetőségei, ha nem is jók, de nincs 
azon a határon, hogy le kelljen állítani. Csak azt tudom mondani önnek, hogy a 
kormány kész arra, hogy a lehetőségéhez és felelősségéhez képest biztosítson 
forrásokat, de ennek megszervezése, közbeszerzés lefolytatása, az esetleges pótlás 
kérdése nem a mi hatáskörünk, hanem a fővárosé. Azt tudom mondani, hogy ott kell 
kérdezni. Szerintem nagyon furcsa lenne, ha mi most bekopognánk, és különféle 
ötleteket adnánk, hogy ezt hogyan oldja meg a főváros. 

Nekünk e vonatkozásban egy feladatunk van, ami szintén új dolog, 2016. 
november 1-től a HÉV elővárosi közlekedésben történő szerepének biztosítása. 
Hiszen a kormány visszavette ezen elővárosi vonalak működtetését. 

Hulladékgazdálkodás és égetés mint lehetőség. Akkor ezt is pontosítsuk. Én 
nem hallottam azt a nyilatkozatot, amire hivatkozott, de tudom, hogy mi a kormány 
szándéka. A kormány szándéka az, hogy elsődlegesen az EU szelekcióra írt 
kötelezettséget betartva elsődlegesen a szemetet szelektáljuk. Ez azt jelenti, hogy a 
befolyt szemétből a hasznosításra alkalmas anyagokat kiszedjük belőle, és utána van 
egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van azzal a szelekció után ott maradt 
szemétmennyiséggel, mit csináljunk vele. Minden szakértő azt mondja, hogy a 
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szelekció után ott maradt szeméttel két dolgot tudunk csinálni. Vagy tömörítjük és 
deponáljuk, vagy elégetjük, és az elégetés után az égési terméket helyezzük el a 
deponába. Azt gondolom, hogy itt azt kell a kormánynak mérlegelni, azt a stratégiai 
döntést kell meghozni, hogy amikor égetőt épít majd, úgy építteti-e, hogy energetikai 
szempontból is legyen jelentősége. Mert azt is tudni kell, hogy a szelekció után 
fennmaradó szemét égetése energetikai szempontból kevésbé hatékony, mint a 
szelekció előtt. Tehát itt azt kell eldönteni a kormánynak, hogy csak oda tesszük, ahol 
ezt ki is tudjuk használni, vagy azt mondjuk, hogy építtetünk kis égetőket, négyet-ötöt 
és nem egy nagyot, mint a HUHA, amit az Európai Unió esetleg a támogatási 
szerződésben vagy operatív programjában már meghatározott, és azt mondjuk, hogy 
azokba fogjuk beszállítani és ott elégetni, és annak a hamunak az elhelyezését fogjuk 
elvégezni. Ez stratégiai kérdés. 

Egy biztos, hogy a szelekció után azzal a szeméttel valamit csinálni kell. Lehet 
ez a megoldás, lehet az a megoldás, ebbe a kormány a döntést még nem hozta meg. 
Értelemszerűen szerintem Lázár úr arra utalt, hogy talán a szelekció után 
fennmaradó szemét vonatkozásában lehet, hogy van lehetősége az égetésnek is. De 
még egyszer mondom, nem hallottam a nyilatkozatot. 

Bajban vagyok, mert Szelényi Zsuzsa feltette a kérdéseit, de kiment. Mégis, a 
jegyzőkönyv kedvéért azért hadd válaszoljak ezekre. Elmondtam már, hogy azt 
gondolom, folyik a nagy paksi beruházás és sok kicsi energetikai beruházás is. 
Szerintem ez egy helyes megoldás. Nem tartom elavult technológiának, amit most mi 
használunk. 

Hogy állunk a diverzifikációval, az orosz függőséggel? Ha valaki úgy tenné fel a 
kérdést, hogy átgondolja, hogy ma Európában milyen diverzifikációs lehetőségek 
vannak, akkor rögtön egyet vissza kell lépjen egy picit. Azt gondolom, hogy 
Magyarország a diverzifikáció terén, habár a Déli Áramlat nem készül el, de tett egy 
jelentős lépést, a magyar-szlovák határkereszteződési kapacitásának kialakítását. Ez 
miért fontos? Ugye, jöhet Beregdarócról, jöhet Baumgarter felől, de azt mindenki 
tudja, hogy a Baumgarter felől jövő kapacitás mértéke nem volt elégséges ahhoz, hogy 
egy esetleges beregdaróci teljes leállás esetén a szükséges és elégséges mértékű 
gázellátást az évben biztosítani tudjuk. Ezért van nagyon nagy jelentősége, 
függetlenül attól, hogy most igénybe veszik-e ezt a magyar-szlovák kapacitást vagy 
nem, innentől kezdve ez a diverzifikáció megindult. Tehát bármikor egy esetleges 
beregdaróci leállás esetén is a szükséges és elégséges mennyiségű gázt biztosítani 
tudjuk Magyarország számára. 

És nagyon fontos, hogy nemcsak Magyarország számára, mert ne felejtsük el, 
hogy van két ország, amely kizárólag Magyarországon keresztül tud gázhoz jutni, 
Szerbia és Bosznia-Hercegovina. Tehát mi nemcsak a magunkért felelősségben 
osztozunk ilyenkor, hanem a másik két ország vonatkozásában is. Azt gondolom, 
ezzel önmagában már lehetőséget adtunk arra, hogy Horvátország és Románia felől 
meglévő intermodalitásunkat mennyire tudjuk kétirányúsítani. Erről vannak 
kételyeim, a horvátok nagyon tiltakoznak, mi nagyon szeretnénk, hiszen az is egy 
diverzifikációs lehetőség lehetne, esetlegesen LNG gáz behozatal az Adria felől. Én 
erre a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben nem látok lehetőséget. 

Legény Zsolt feltett négy kérdést, ami hat lett, de válaszolok mind a hatra. 
Rezsicsökkentés és az energiahordozók árának kapcsolata. Mindig azt szoktam 
elmondani ilyen helyeken, hogy amikor a hatóság az árat megállapítja, akkor az 
energiaár az ármegállapítás egy pici része. Bármennyire is hihetetlen, sokszor nem az 
a drága, hogy mennyiért veszek egy kilowatt áramot, hanem az a drága, hogy 
Tornyospálcára hogyan juttatom el azt. Tehát az árban jelentkezik a 
rendszerhasználati díj, és jelenleg európai uniós eljárás folyik Magyarország ellen, 
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mert nemhogy csökkenteni akarnák az európai uniós szakértők, hanem még 
növelnék. Azt mondanák, hogy áram ide, áram oda, még bizonyos rendszerhasználati 
díjakat számoljunk be az árba. Azt gondolom, erre érdemben akkor tudunk majd 
visszatérni, amikor ezt a csatát megnyerjük, vagy a csata a végéhez közeledik. Hiszek 
abban és tudom azt, hogy mindenképpen meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést. Ez 
most nagy lózungnak hangzik, de higgyék el nekem, azzal a döntéssel, hogy esetleg az 
árba építsek be 15-20 vagy 30 százaléknyi rendszerhasználati díjat, akkor utána össze 
kell a gondolatainkat rendezni, hogy hogyan tudjuk megőrizni a rezsicsökkentést. 
Most is azt mondjuk, az első cél a rezsicsökkentés megőrzése, a második cél az 
esetleges piaci körülmények között a rezsicsökkentés folytatása, és a harmadik, távlati 
cél az ipari rezsicsökkentés bevezetése. 

A KAF kérdése. Azt tudom mondani, hogy egy év után szívesen beszélek erről, 
hiszen hozzám 2016. november 1-jén került. Nem tudom, mi van vagy mi volt a KAF-
fal. Azt szoktam erre mondani, hogy azt kérjék rajtam számon, aminek érdemben 
befolyásolója vagyok. Hogy miért és mennyiből dolgozott, nem tudom. Én is hallom a 
híreket, látom az anyagokat, de hogy ez szükséges volt-e, nem volt szükséges, hogy ez 
egy bevezetett modell szükséges rendszerszintű menete volt-e, nem tudom most 
megmondani. Logikusan, ha csinálok egy társaságot, ahhoz, hogy az termeljen, 
először vannak előkészületi költségeim, de hogy ez ezt a mértéket meghaladta-e, erre 
most nem tudok válaszolni. 

Jó volt a kérdés, megint hisztérikus jellegű események vannak az Erzsébet-
szállodák és a 400 ezer üdülni vágyó kapcsán. Szeretném mindenki figyelmét felhívni, 
hogy évente ennek a 400 ezer embernek üdültetését 40-50 szálloda végezte. Voltak 
kempingek, egyebek. Ebből négy darab szálloda fog kikerülni, ennek indoka pedig az, 
hogy ott már emberi léptékkel gyerekeket üdültetni nem lehetséges. Ott már nemcsak 
apró karbantartásra lett volna szükség, hanem rendszer szintű felújításokat kellett 
volna véghezvinni. Ezért úgy döntött az Erzsébet-programot üzemeltető gazdasági 
társaság, hogy ezek kerüljenek ki, és megoldja 36 helyszínen, vagy ha szükséges, fel 
fog venni újabb helyszíneket. Tehát itt nincs arról szó, hogy a négy szálloda tönkre 
vágja ennek a kialakult, jó rendszernek az üdültetési modelljét. Itt arról van szó, hogy 
a négy, amit már nem lehetett fenntartani, kikerült. 

Azt meg sem hallottam, amit a gázszerelőről mondott, már csak azért sem, 
mert mióta én miniszter vagyok, azóta minden egyes állami vagyon, ami értékesítésre 
került, egy transzparens, átlátható, mindenki számára egyértelmű és nyílt árverésen 
keresztül történik. Értelemszerűen, akinek ilyen igénye van, hogy ő szállodát szeretne 
venni, mondjuk, Sóstón, figyelnie kell ezt a rendszert. A rendszerben ki lesz írva az 
árverés, és hajrá. Mindenkinek ott a lehetőség, hogy ezt a szállodát megvegye. Tehát 
akinek ilyen igénye van, nyílt, transzparens, nem befolyásolható rendszeren keresztül 
meg lehet venni. 

Duna Aszfalt miért? Elmondtam az előző bizottságban, most is elmondom. 
Hál’ istennek, miniszterként egyetlenegy közbeszerzést nem bonyolítottam le, és nem 
is fogok. De mint megboldogult fiatal koromban gyakorló jogász, aki dolgozott 
közbeszerzéssel, pontosan tudom, hogy azt számon kérni, hogy egy nyílt, európai 
uniós közbeszerzésen miért ő nyert, az kívülről lehet, hogy könnyűnek tűnik, de 
belülről meg vannak jogi lehetőségek. Tehát megint, ha valaki pályázott, és úgy érzi, 
hogy ebben bármilyen visszaélés történt, arra van jogi lehetőség. Fordulhat a 
Közbeszerzési döntőbizottsághoz, bírósághoz. Persze, lehet azt mondani, hogy jó-jó, 
de úgy lett kiírva. De könyörgöm, ha úgy érezte, hogy úgy van kiírva, akkor lehet a 
kiírás után a megfelelő hatóságokhoz fordulni. Mindig azt szoktam mondani, hogy 
egy pályázat eredményét utólag vitatni, főleg olyannak, aki kívül áll, nehéz. Javaslom 
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mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ebben bármilyen fantazmagória van, pályázzon, vagy 
a pályázó résztvevők a szükséges jogi lépéseket tegyék meg. 

És Kisvárda hajrá. Balmazújváros rettegj. 2017 időjárásfüggő. Szeretném 
októberre a stadiont átadni, hogy ott megfelelő körülmények között tudjuk fogadni az 
ott játszó csapatot. Hogy mennyire nem megfelelő szintű, nem akarom untatni a 
bizottság tagjait, annyira agyagos a pályánk, hogy kis eső esetén is szinte már 
járhatatlan. 

A rezsicsökkentést hogyan értékelem? Azt gondolom, hogy a rezsicsökkentés 
önmagáért beszél. Hiszen 821 milliárd forint maradt a családok zsebében. Csak az 
idén 179 milliárd. Ez családonként 110 ezer forint. Azt gondolom, ezt nem kell 
megmagyarázni. Mindig azt szoktam mondani, mint kicsit az üzleti életben is jártas, 
hogy mindig lesz olyan szám, aminél lehet magasabbat is, alacsonyabbat is mondani. 
De a tények magukért beszélnek. 

Az alsóbb rendű utakról beszéltem, ott 100 milliárd forintot tervezünk a jövő 
évben, reményeink szerint ezt még növelni is tudjuk. Abony-Fegyvernek, szerintem 
’17-ben el kell indulnia a munkának, nincs mese. 

Kunszentmárton, M44-es elkerülő. Igen, azt gondolom, az M44-es akkor fogja 
betölteni igazi szerepét, ha az elkerülő is elkészül. Biztatom az ott élőket, hogy nem 
fog kelleni kocsit cserélni ahhoz, ha most vett egy kocsit, hogy az elkerülőn menjen. 
Mindenkinek a fantáziájára bízom, de szerintem ez azért 4-5 éven belül megvalósul. 

A 70-es vasútvonal állomásainak kérdése. Igen, a 70-es vasútvonal fejlesztése 
nagyon érdekes, ráadásul ebben budapesti szakaszok is vannak, de azt gondolom, 
amit képviselőtársam mondott, ahogy azokat az ottani élethez szükséges 
fejlesztéseket, mint hangfogó fal, megcsináljuk. Ezt megvizsgáljuk, ez konkrét igény 
volt, ennek lehetőségét keressük. 

Sándor a 100-as vonal vonatkozásában Püspökladány-Debrecen, nagyon sokat 
utaztam azon a vonalon, értelemszerűen fontos, hogy annak megfelelő szintű 
fejlesztése megtörténjen. Azt kell mondjam, sajnos vagy nem sajnos, de van rosszabb 
állapotú vasútvonal is. De mindenképpen el kell érnünk, hogy a 160-as határt ott is el 
tudjuk érni, mert akkor tudunk egy Budapest-Záhony vonalat nem 4 óra 52 perc alatt 
megtenni, hanem majd 3 óra 10 perc alatt. Ugyanúgy a Püspökladány-Biharkeresztes 
villamosítása nagyon fontos, nemzetstratégiai kérdés. Szerintem ott az előkészületek 
nem állnak rosszul 

Azt hiszem, mindenkinek válaszoltam. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a korrekt és kimerítő, részletes 

válaszokat. Csak a vicc kedvéért a végén mondanám, hogy mivel folyamatosan 
félreértik a szándékaikat, lehet, hogy érdemes többet költeni a kommunikációra, 
hiszen több témában is felmerült, hogy esetleg nem jól értik azokat a 
kezdeményezéseket, amiket kezdtek itt az elmúlt időszakban. 

Két rövid megjegyzés. Ahogy költségvetési sort tervezni lehet, úgy törölni is, ezt 
ön is tudja miniszter úr. Ezért aggódom az uszoda miatt, de még benne van. A másik 
szintén csak egy megjegyzés. Ön említette, hogy pályázatokat utólag bírálni 
közbeszerzési esetben nagyon nehéz, főleg kívülről. Én még azért sok ilyen kritikára 
emlékszem a fideszes ellenzéki időkből. De akkor valószínűleg az ellenzéki képviselők 
mégis úgy gondolják, hogy ez járható út számukra, hogy megtegyék. Valószínűleg ez 
most is így van. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, a lehetőséget, és 
ezt az első napirendi pontot lezárnám. További szép napot mindenkinek. 
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Az ülés berekesztése 

Van még az egyebek, nem tudom, van-e bárkinek egyebe? (Nincs jelentkező.) 
Akkor ezzel be is zárnánk a bizottsági ülést. Köszönöm a megjelenést. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 30 perc.) 
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