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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Megkezdenénk a bizottsági ülést.  

Legelőször hadd jelentsem be a helyettesítéseket! Hargitai képviselő urat 
Szűcs Lajos alelnök úr, Bodó képviselő urat László Tamás képviselő úr és Szabolcs 
Attilát Vantara Gyula képviselő úr fogja helyettesíteni a mai bizottsági ülésen, 
(Jelzésre:) Tilki Attilát pedig Boldog István képviselő úr, csak akkor írjuk ide be a 
képviselő úr neve mellé. 

Akkor a napirendi javaslatról kellene döntenünk. A mai napirendi pontokhoz 
a Fidesz frakciója egy módosító indítványt nyújtott be, ez a szokásos menetrend 
szerint érkezett és zajlik. Az 1. napirendi pont tájékoztató a letelepedési magyar 
államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből letelepedési engedélyt szerzett 
befektetők, illetve családtagjaik számáról, a program adósságfinanszírozásban 
betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények vásárlói által végrehajtott 
magyarországi beruházásokról. Itt meghívtam Varga Mihály, Pintér Sándor, Barcza 
György és Balogh László urakat ehhez a napirendi ponthoz. A gyakorlat továbbra is 
folytatódik, tehát semmilyen válasz nem érkezik az uraktól a meghívásra. (Demeter 
Márta jelentkezik.)  

Ehhez a napirendi ponthoz egy módosítási javaslattal élt a Fidesz-frakció, 
nevezetesen, hogy vegyük le ezt a napirendi pontot, így legelőször erről kell 
szavaznunk. Aki egyetért azzal, amit a Fidesz előterjesztett, hogy levegyük ezt az 
1. napirendi pontot, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 
9 igen. Aki nem ért egyet, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, 3 nem. 
Tartózkodás nem történt. Köszönöm szépen.  

Akkor most a napirendi pontokról fogunk szavazni, nevezetesen: a 
2. napirendi pont Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter meghallgatása, a 
3. pont Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény, valamint az 
egyebek napirendi pont. Aki ezzel egyetért, kérem, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 9 igen. Ki nem ért vele egyet? (Senki sem jelentkezik.) Nulla nem. Ki 
tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. (Demeter Márta: Elnök úr!) Igen, mindjárt 
fog a képviselő asszony szót kapni.  

Tehát akkor ezzel a napirendi pontokat elfogadtuk, és még mielőtt a 
miniszter úr megkezdené a szóbeli előterjesztését az éves meghallgatása keretében, 
Demeter képviselő asszony szeretné elmondani a szokásos gondolatait. Köszönöm 
szépen.  

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Azt szeretném kérni a bizottságtól és a bizottság vezetésétől, hogy írjunk egy levelet 
az Államadósság Kezelő Központnak, hogy egyébként minden egyes alkalommal ők 
jelenjenek meg akkor, amikor a bizottság elnöke meghívja őket, hiszen kötelesek itt 
lenni a bizottsági ülésen. Az egy másik kérdés, hogy a fideszes képviselők egyébként 
hagyják-e napirendre venni ezt a témát vagy pedig nem. Erről sokszor elmondtam a 
véleményem, most ezzel nem fogom húzni az időt, viszont az elvárható, hogy egy 
állami intézmény, egy állami tulajdonban lévő cég vezetése, ha meghívja a bizottság, 
akkor igenis itt legyen minden egyes alkalommal, függetlenül attól, hogy napirendre 



6 

kerül-e ez a kérdés vagy nem. Nagyon remélem, hogy nem a fideszes képviselők 
igazgatják ezeket az állami intézményeket.  

Úgyhogy szeretném kérni, hogy a bizottság küldjön egy ilyen megkeresést, 
hogy indokolják, miért nem vesznek részt ezeken az üléseken. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Ilyen meghívólevél megy minden egyes alkalommal az illető 

uraknak, amelyben figyelmeztetjük őket erre, de természetesen majd a 
következőkben még nyomatékosabban fogjuk ezt beleírni ebbe a levélbe. 

(Jelzésre:) Alelnök úr, parancsoljon! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Természetesen elfogadott 

napirendről nem illik vitatkozni, de azt azért szeretném tájékoztatásul közölni, hogy 
az elnök úrnak írt levélben azt is leírtuk, hogy a napirendi pont módosítására 
irányuló kezdeményezéssel együtt kérjük a bizottságot, hogy értesítse ki azokat, akik 
érintettek, hogy ne jöjjenek el ezekre a bizottsági ülésekre, úgyhogy ezért szerepel ez 
a mondat, amit az elnök úr elmondott a felvezetésében.  

 
ELNÖK: Így van, én ettől függetlenül mindig meghívom ezeket az urakat, és 

nagy örömmel várom el őket erre a bizottsági ülésre, hátha egyszer meggondolják 
magukat, mégiscsak a parlament az ellenőrző szerve a kormánynak és nem fordítva, 
ezért illene nekik megjelenni, ez egészen biztos.  

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

Miniszter úr, itt a lehetőség, hogy akkor a szóbeli kiegészítésével elkezdjük az 
1. napirendi pont tárgyalását, úgyhogy megadnám a szót önnek. Parancsoljon!  

Dr. Seszták Miklós expozéja 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Köszöntöm önöket. Ha megengedik, az elnök úr megengedné, 
akkor röviden szeretnék egy átfogó áttekintést adni a minisztérium munkájáról, 
hogy mit is csináltunk az elmúlt évben, mik voltak azok a folyamatok, amelyeket 
továbbvittünk, illetve amelyek esetleg változást hoztak a minisztérium életében, 
majd utána kérdésekre szívesen válaszolok. (Dr. Tilki Attila megérkezik az ülésre.) 
Azt gondolom, talán a kérdések feltevése önmagában érdekesebb téma lesz, mint az 
én expozém, hiszen az én expozém nagyjából ismert, hogy hogyan is állunk. 

Mi változott a minisztériumban 2017-ben? Igazából a minisztérium a 2014-
ben elfogadott SZMSZ szerint működik, olyan módosításokat vezettek át, amelyek 
esetlegesen a kormányzati döntésnek megfelelően hatáskörbővüléshez vezettek. Két 
olyan változás állt be a minisztérium életében, amit esetleg érdemes itt a bizottság 
előtt kiemelni. Az állami bürokráciacsökkentés jegyében a fogyasztóvédelmi és a 
közlekedési hatósági feladatok egy része átkerült a minisztériumhoz, hiszen ez a két 
hatóság mint önálló hatóság megszűnt, és a feladatok megosztása mellett egy része 
lement a kormányhivatalokhoz - általában az első fok és a másodfok bizonyos része 
-, és egyes hatósági feladatok a minisztériumokhoz, illetve ennek megfelelően a 
Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek közvetlenül. Ez a stratégiai változás történt a 
minisztérium életében, amely a működését picit befolyásolta. 
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Minden ilyen meghallgatáskor, főleg a tél közeledtével elsődleges kérdés az 
energia kérdése, hogy is állunk 2017-2018-ra készülve a tél elé. Azt kell mondjam a 
bizottság tagjainak, hogy a szereplők elvégeztek minden olyan feladatot, amelyik 
szükséges ahhoz, hogy a magyar állampolgárok, ipari szereplők energiaellátása 
biztosítva legyen a téli időszakban. Ha megengedik nekem, mondanék pár számot: 
2016 azonos időszakához képest 23 százalékkal több földgáz áll rendelkezésre a 
tárolónkban; 4,3 milliárd köbméter gázt tárolunk. Biztos, hogy ez a mennyiség, 
amelyiket itt letároltunk, bármilyen haváriahelyzet esetén stabil és megnyugtató 
működést tud biztosítani. Van még egy tárolói kapacitásunk, amiről szeretnék a 
bizottságnak beszámolni, ez az úgynevezett biztonsági készlet, amit szabályok írnak 
elő. Az előírások szerint 915 millió köbméter biztonsági készlettel kellene 
rendelkeznie Magyarországnak, ehhez képest ma már 1,2 milliárd köbméter 
biztonsági gázkészlettel rendelkezünk. 

Van még egy dolog, amire szeretném felhívni a bizottság figyelmét: mindig, 
amikor egy ország energiaellátását, illetve energiabiztonságát figyeljük vagy 
értékeljük, akkor azt vizsgáljuk, hogy mik azok a határmetszési pontok, mik azok a 
határmetszési lehetőségek, amivel energiához tudunk jutni, és a határkeresztező 
pontokat figyelembe véve a betáplálási csúcskapacitásunk 121,7 millió köbméter 
gázt tud biztosítani minden napra Magyarországnak, ha normális működéssel 
érkezik a gáz az országba. Ez azért fontos, mert ki tudjuk azt jelenti, hogy minden 
ilyen napon, amikor megfelelő módon érkezik az országba a gáz, akkor a fogyasztás 
nem fogja meghaladni a beérkezhető gáz mennyiségét, azaz nem kell hogy 
jelentősen csökkenjenek a gáztározóban lévő tartalékaink. Ez olyan fontos lehetőség 
Magyarország számára, hogy nyugodtan állunk a 2017-es és a 2018-as tél elé.  

Másik ilyen kérdés az energetika szempontjából - ezt minden bizottsági 
meghallgatáson el szoktam mondani - a rezsicsökkentésből eredő intézkedések 
családokra való hatása. 2013 és 2017. szeptember 30. között 1111 milliárd forint 
megtakarítást értek el a családok. Én azt gondolom, ezt azért érdemes kiemelni, 
mert ezek a pénzek mind a családoknál maradtak és nem rezsifinanszírozásra kellett 
elkölteni. 

Fejlesztési és klímapolitikai kiemelt közműszolgáltatások vonatkozásában 
elsődlegesen - a bizottság portfóliójára is tekintettel - pár számot mondanék 
önöknek. 2014 őszén útjára indítottuk ezt az „Otthon melege” programot, 29 
milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, és a mai napig 23 milliárd forint 
keretösszeg erejéig 130 ezer háztartásban tudtunk energetikai korszerűsítést 
biztosítani. Idén három alprogram fut, a háztartási nagygépek cseréje, a 
fűtéskorszerűsítés és a gázkonvektorok cseréje. Ehhez 74 ezer pályázat érkezett be a 
mai napig, és 7,6 milliárd forint támogatási igényt nyújtottak be a pályázók. Az 
elbírálás folyamatos, reményeink szerint hamarosan mindenki a sikeres pályázatról 
tud értesítést kapni.  

Szeretnék tájékoztatást adni a Költségvetési bizottságnak a KEHOP-ban 
meghirdetett EU-s forrás vonatkozásában. Eddig 1320 milliárd forintot hirdettünk 
meg ennek a programnak a keretében mint forrást. Ez azért jelentős szám, mert 114 
százaléka a tényleges keretnek, így a kormánydöntésnek megfelelően 14 százalékkal 
a száz százalékos szintet túllőttük, hiszen mindig vannak lehulló projektek, viszont 
ezzel a számmal biztosítani tudjuk, hogy forrásvesztés nélkül tudjuk majd zárni a 
most zajló fejlesztési ciklust. Tehát 1320 milliárd forintnyi forrást meghirdettünk, 
1060 milliárd forintra már támogatási szerződés is született, és ami a Költségvetési 
bizottság számára jelentős adat, hogy ennek a 40 százalékára, azaz 438 milliárd 
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forintot már ki is fizettek a projektgazdáknak, tehát ez bekerült a vérkeringésbe, és 
ez már a megvalósítás útján halad. 

Infokommunikáció és fogyasztóvédelem szempontjából szeretném jelenteni a 
bizottságnak, hogy 2018 végéig a korábban tett vállalásainkat két évvel az uniós 
határidő előtt el tudjuk végezni, azaz minden magyar háztartásban szupergyors 
internet lesz. 2017 év végéig 254 ezerrel nő azoknak a háztartásoknak a száma a 
piaci szereplők önerős fejlesztésével, amelyekben már elérhető lesz ’17-re ez az 
internet, és ezenkívül Magyarország 44 milliárd forintos uniós támogatásból 2350 
településen további 410 ezer háztartást kapcsol be ebbe a rendszerbe. 

Ami még jelentős adat, hogy 2019 végéig 1,3 millió tanuló és pedagógus 
számára lesz szupergyors internet és teljes wifilefedettség az iskolákban. Ez azt 
jelenti, hogy minden állami finanszírozású köznevelési és szakintézményben ennek 
a technikai lehetőségét biztosítani fogjuk.  

Fogyasztóvédelem vonatkozásában talán itt a bizottságban is több kérdés 
elhangzott a múltkori meghallgatáson, ha megengedik, akkor most kitérnék, hogy 
fogyasztóvédelem szempontjából két jelentős olyan kereskedelmi szegmens van, 
amely a legnagyobb problémát okozta eddig, vagy okozza jelenleg is, az egyik az e-
kereskedelem, a másik az árubemutatók. Nézzük, mit értünk el a szabályozással, 
illetve a hatékony együttműködéssel. Kezdjük az e-kereskedelemmel: 2017-ben a 
’16-os 54 százalékról 14 százalékra tudtuk visszaszorítani azoknak a 
webáruházaknak az arányát, ahol valamilyen jogsértést tapasztaltunk. Ez egy 
jelentős változás, 40 százalékot is eléri.  

Nagyon érdekes az árubemutatók visszaszorítására történő 
jogszabályalkotásból eredő hatás. A 2015 decemberében elfogadott 
törvényjavaslatnak megfelelően a visszaélések száma másfél év alatt az ötödére esett 
vissza, legalábbis amiről tudunk: míg 2015-ben havonta 43 panasz érkezett, 2016-
ban már csak 26, és az idén ezeknek a panaszoknak az aránya 13-ra esett vissza. 
Pont azért mi hiszünk abban, hogy nemcsak jogi szabályozással vagy jogi 
környezettel lehet ezt szabályozni, illetve a jogsértéseket visszaszorítani, hanem a 
prevencióval is vagy picit a példastatuálással. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, 
hogy Hajdú-Bihar megyében és Veszprémben árubemutatós cégek vezetőit 
büntetőeljárás keretében előzetes letartóztatásba is helyezték, tehát azt gondolom, 
igyekszik a tárca mindent megtenni, hogy ezeket az árubemutatókat visszaszorítsuk. 

A közlekedéspolitika vonatkozásában is picit a számok bűvöletében: 606 
projektre 2588 milliárd forint értékben jött létre támogatási szerződés, tehát ez a 
szám egy ilyen jelentős összeg, és a lezárt projektek teljes költségével számolva 
összesen több mint 330 milliárd forint értékben fog közlekedésfejlesztési 
beruházáshoz hozzájárulni. Ez a legnagyobb ilyen jellegű közlekedési beruházás 
európai uniós forrásból finanszírozva az elmúlt húsz évben. Itt is azt tudom 
jelenteni a bizottságnak, hogy a kötelezettségvállalás szintje megközelítette a teljes 
100 százalékot. Jelenleg az 1215 milliárdos keretösszegből 97 százalékot, azaz 
1178 milliárd forintot költöttünk el, illetve kötöttünk le támogatási szerződésekkel. 

Természetesen nem szabad elmennünk szó nélkül a vasúti fejlesztések 
mellett sem. 2022-ig 4 ezer milliárd forintot fog fordítani a kormányzat európai 
uniós forrás felhasználása mellett közúti és vasúti fejlesztésekre, és ebből 
2500 milliárd forintot hazai költségvetési forrásból fogunk fedezni.  

Értelemszerűen a „Modern városok” program keretében is megvalósuló 
beruházások első helyén is valamilyen közúti beruházás szerepel, ilyen szinten 
Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Salgótarján, Sopron, Szolnok és Zalaegerszeg is 
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bekapcsolódik a magas szintű gyorsforgalmi úthálózatba, értelemszerűen 
Békéscsaba vonatkozásában is a munkák, illetve a tervezések elkezdődtek. A 2011-es 
vállalást, hogy valamilyen szintű fejlesztés az országhatárokig valósuljon meg, 
ezeket az előkészületi munkákat, illetve a kivitelezési munkákat is megkezdtük.  

A következő dolog, amiről szeretnék beszélni, az a vagyonpolitika 
vonatkozásában a béremelések kérdése az állami társaságoknál, ez még egy jelentős 
döntés volt 2017-ben az NFM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági 
társaságok vonatkozásában. Az idén 40 milliárd forintot, 2018-ban 48 milliárd 
forintot és 2019-ben 28,5 milliárd forintot szán a kormányzat az állami 
vállalatoknál dolgozó munkavállalók megbecsülésére, azaz bérfejlesztésére. Ez 
három év alatt valósul meg, 30 százalékos bérnövekedés, és 134 ezer munkavállalót 
fog érinteni.  

Több bizottsági meghallgatáson is kérdésként vetődött fel a Nemzeti 
Eszközkezelő kérdése, hogy állunk most ennek a programnak a megvalósításával. 
2017. augusztus 31-ig a NET Zrt.-nek 41 346 darab ingatlant ajánlottak fel, illetve 
fogadott is be a NET Zrt., tehát 41 346-ot, és ebből 32 386 darab ingatlant meg is 
vásároltunk, közel tízezer lakás megvásárlása most van folyamatban. Ez a lakásszám 
152 ezer ember lakhatását tudta tartósan és stabilan biztosítani. 

Szeretném itt tájékoztatni a bizottságot az iparipark-fejlesztési koncepció 
megvalósításáról. Két olyan iparipark-koncepció perfektuálódott, amire mi büszkék 
vagyunk: 2017 augusztusában Pátyon átadtak egy ipari parkot, ahol Magyarország 
egyik legnagyobb ipari parkja valósult meg, és Hatvanban letettük az alapkövét a 
Bosch igényének megfelelő ipari park létesítésére, ez 2018 második negyedévére 
várható. 

Szeretnék pár mondatot szólni a turisztikáról, hiszen annak hatásai 
számunkra már érezhetők. 2017. október 4-én a kormány elfogadta a nemzeti 
turizmusfejlesztési stratégia 2030 dokumentumát, ez azt jelenti, hogy új 
desztinációs logikát követő átfogó fejlesztésre fog sor kerülni. Eddig öt kiemelt 
turisztikai térséget fogadott el a kormány, a többi jelentős kiemelt turisztikai térség 
elfogadása hamarosan folyamatban lesz. Ami érdekes: jelenleg is folyik - ez is a 
bizottságot érintheti -, 2030-ig 300 milliárd forintból kerül sor szálláshelyfejlesztési 
program végrehajtására, közel 30 ezer szoba fog megújulni, szinte valamennyi vagy 
a legtöbb kereskedelmi szálláshely ezzel megújul. 

Még zárásként egy dolgot szeretnék felhozni az expozémban, a közvetlen 
brüsszeli források kérdését. Vizsgáltuk 2014-ben, amikor a kormány megalakult, 
hogy hogyan lehetne a direkt brüsszeli források vagy a közvetlen brüsszeli források 
lehívását hatékonyabbá tenni. Úgy gondoljuk, hogy egy fejlesztési központ 
létrehozása, amelyik kvázi ezt az ügyet sajátjaként kezeli, és megfelelő szintű 
supportot, támogatást nyújt az igénybevevőknek, álláspontunk szerint elérte a 
célját. Egy számot szeretnék elmondani: a 2014-ben elnyert összes támogatás 
4,6 milliárd forint volt, ezzel szemben 2016-ban már elértük a 17 milliárdot, és 
2017-ben és 2018-ban ennek a többszöröse várható majd. A központhoz több mint 
ezer megkeresés érkezett, az oldal az egymillió letöltést is elérte, azt gondoljuk, hogy 
ennek a központnak a működtetésével is jelentős direkt brüsszeli forrásokat tud 
lehívni az érintett vállalkozói réteg.  

Elnök úr, köszönöm, előzetesen ennyit. Várom a kérdéseket is, egyben 
válaszolnék a kérdésekre. 
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Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igen, lehet, hogy lesz több kérdés, úgyhogy azt 
kérném, hogy majd úgy fogalmazza meg a válaszait, hogy akár több fordulóban is 
tudjanak a képviselők kérdezni. 

Engedjék meg, hogy először én hadd tegyek fel néhány kérdést! Az első a 
vizes vb-re vonatkozna, hiszen amikor a parlament először elfogadta ezt a 
költségvetést, akkor egy 25 milliárdos költségvetésről döntött, most nagyjából már 
egy 130 milliárdos költségvetésről beszélhetünk. Miért nem sikerült kiszámolni 
elsőre a költségvetését ennek az eseménynek? Illetőleg ez a 130 milliárd nőhet-e 
még a következő hetekben, hónapokban? Hiszen kicsit olyan ez a költségvetés, mint 
Rogán Antal lakása, ami mindig egypár négyzetméterrel megnő. Na most, itt 
ugyanez igaz: minden egyes hónapban valamilyen újabb és újabb költségtételekről 
értesülhettünk.  

Tehát lehet-e azt mondani, hogy az úszó-vb megrendezése ezzel a határidővel 
ebbe az összegbe került a magyar adófizetőknek? Értem, többször elmondta a 
miniszter úr, hogy vannak, amik fejlesztési költségek, nem is kell odaszámolni, de 
én mégiscsak arra kérném a miniszter urat, ha valami azért valósult meg arra az 
időpontra, amikorra megvalósult, mert ennek köze volt a vizes vb-hez, akkor most 
azt fogadjuk el alapelvként, hogy azt a vizes vb költségvetési kiadásaként könyveljük 
el, tehát magyarul mondjon nekünk egy végső számot, ami ebben száz százalékban 
igaz.  

A második az, hogy mi van az utóhasznosítással. Sikerült-e már üzemeltetőt 
találni esetleg az arénához? Mi az elképzelés? Mennyibe fog ez kerülni? Gondolom, 
készítettek róla hatástanulmányt, elemzést, hogy mennyibe kerül ezeknek a 
létesítményeknek az utóhasznosítása, tud-e ez rentábilis lenni, vagy pedig a 
költségvetésből éves szinten mekkora összeggel kell kipótolni a működési 
költségeket. 

Hasonló kérdés, hogy ezeknél a létesítményeknél van-e bármilyen egyeztetés 
vagy feladata a sportügyi államtitkárságnak, tehát hogy éppen ki az, aki ott 
sportolhat, milyen időpontban. Ezt sportszakmai szempontok döntik el, vagy pedig 
adott esetben az ön kollégái döntik el mindenféle sportszakmai tudás és ismeret 
birtoka nélkül?  

Ugyanebben még egy utolsó részkérdés. Készítettek-e utólagos 
hatástanulmányt arról, hogy mennyit hozott az országnak a turizmus szempontjából 
például vagy a kereskedelem szempontjából ennek a vizes vb-nek a megrendezése? 
Ezt kérdezem annak a fényében is, hogy abban egyetértek a miniszterelnökkel, hogy 
ilyen eseménynek nemcsak és kizárólag a gazdasági haszna az, amelyik számít, 
hanem a nemzeti büszkeséggel kapcsolatos vagy éppen a píárértékek is számítanak, 
de mégiscsak jó lenne tudni azt, hogy egy ilyen esemény mennyi gazdasági bevételt 
generáló hatással bírt. Gondolom, erre is készítettek valamilyen elemzést. 

A második témakör a CÖF-fel kapcsolatos. Az MVM adott egy jelentős 
támogatást a CÖF-nek. Tudom, hogy ön egyszerűen csak az MVM 
vezérigazgatójának a hatáskörébe utalta ezt a kérdést, én mégis arra kérném 
miniszter urat - kicsit kibővítve a kérdést -, az normális-e ön szerint, hogy egy civil 
szervezet ekkora támogatást kap egy állami cégtől. És ha normális, akkor még hány 
ilyen civil szervezet volt, amelyik ekkora nagyságrendű támogatást kaphatott, 
Vöröskereszt esetleg vagy bármilyen gyermekrákkal foglalkozó alapítvány vagy a 
hajléktalanokkal foglalkozó alapítványok? Tehát miért pont az a szervezet kapott 
ilyet, főleg akkor, hogyha sok más probléma is lenne az országban. Vagy adott 
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esetben, mondjuk, inkubátorvásárlásra mennyit költött az MVM, vagy támogatta-e 
bármelyik kórház fejlesztését az elmúlt időszakban? Vagy csak és kizárólag az 
MVM-nek az a feladata, hogy a CÖF tevékenységét támogassa? És illő tisztelettel azt 
is kérném a miniszter úrtól - most szóban -, hogy az MVM összes, civil társadalmi 
szervezeteknek rendelkezésére bocsátott támogatására egy írásbeli választ adjon a 
bizottságnak, hogyha most fejből nem tudja az összeset felsorolni. 

A harmadik ilyen kérdés a kisvárdai roma központtal kapcsolatos. A 
napokban jelent meg az a hír, hogy roma felzárkóztatási programra 700 milliós 
európai uniós támogatást nyert el az ottani, ha jól emlékszem, önkormányzat. Itt 
mindent és mindenkit felzárkóztatnak, csak romákat nem, tehát vajon vonatkozik-e 
Kisvárdára is a magyar jogszabály? Ugye miniszterelnök úr azt mondta, hogy 
márpedig a törvények mindenre, mindenkire vonatkoznak, esetleg vonatkozik-e ez a 
kisvárdai önkormányzatra, vonatkozik-e önre, miniszter úr? Tehát magyarul, ha 
valamire az Európai Unió egy céllal ad forrást, akkor azt esetleg arra kell-e 
felhasználni, vagy szabadon eldönthetik a pályázók, hogy a megkapott forrást - 
bármit is írtak a pályázatban - utána bármire elkölthetik kedvük szerint? És ha nem 
így van véletlenül esetleg, akkor mit tervez tenni annak érdekében, hogy 
rendeltetésszerűen használják az Európai Unió által finanszírozott projekt 
szolgáltatásait vagy lehetőségeit? 

A negyedik témakör: az olimpiai pályázattal foglalkozó cég. Megütötte a 
szememet, én úgy emlékeztem, hogy már nincsen olimpiai pályázat, viszont ennek 
ellenére növekedett a létszáma két fővel ennek a cégnek, és a működési költségei is 
nőttek. Tehát mit csinál még ez a cég? Lehet, hogy erre van, sőt biztos van valami 
racionális válasz, de ami az olimpiai pályázattal foglalkozó cég volt, akkor azt 
gondolná az ember, hogy ott a felszámolással kell most már csak foglalkozni, semmi 
mással nem. Ehhez képest növekvő létszámot lehet olvasni, igaz, nem naggyal, de 
mégiscsak két fővel a hírek alapján bővült az ottani létszám. 

Az ötödik témakör egy örökzöld a mi levelezésünkben, miniszter úr, ez a 
veszprémi uszoda kérdése. Legutóbb arról beszéltünk, akkor még egy 4 milliárdos 
költségvetési forrást, ha jól emlékszem, biztosított a kormányzat erre az uszodára. 
Erre a veszprémi önkormányzat meg is adta a választ egy 10 milliárdos projekt 
keretében. Ez most, ha jól emlékszem, 7,5 milliárdra szelídült, hogy így 
fogalmazzak. Van-e erre már döntése a kormánynak, hogy ezt a 7,5 milliárdos 
sportlétesítmény-fejlesztési forrást biztosítsa az önkormányzatnak? És ha döntött 
már így a kormány, akkor van-e ennek ahhoz köze, hogy Mészáros Lőrinc meg 
bevásárolta magát a veszprémi kézilabda klub tulajdonosai közé, és esetleg éppen 
ezért ment át a kormányon ez a sportlétesítmény-fejlesztés, hogy Mészáros 
Lőrincnek ezáltal is segítséget tudjanak nyújtani, ami egyébként a veszprémi 
polgároknak is egy nagy örömet fog okozni, hogyha ez meg tud valósulni. 

Még két kérdést az első körben. Budapest-Belgrád vasútvonal. Hogyan 
számol a minisztérium, mikorra fog megtérülni ennek a Budapest-Belgrád 
vasútvonalnak a költsége? Milyen megállapodást kötöttek a kínai féllel? Kik fogják 
építeni ezt a Belgrád-Budapest vasútvonalat? Lesznek-e ebben magyar cégek, 
nagyobb, kisebb vállalatok vagy csak a kínaiak építhetik ezt? Mennyi munkavállalási 
engedélyt kell majd kiadni kínai munkavállalóknak, akik Magyarországra jönnek, 
hogy elvegyék a munkájukat a magyar kis- és középvállalkozóknak? Tehát 
magyarul, egyáltalán a politikai hasznon kívül és a kínai regionális kereskedelmi 
érdekeken túl a magyar nemzeti érdeket, ha elmagyarázná ebben a projektben 
gazdasági szempontból, azt megköszönném. 
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Az utolsó kérdésem pedig a versenyképességhez és a magyar kis- és 
középvállalkozói szektorhoz kötődik. Miniszter úr, hogyan ítéli meg, a magyar kis- 
és középvállalkozóknak a versenyképessége javult, változott-e, amióta ön hivatalban 
van? Hogyan alakult a létszám? Hány működő vállalkozás van? Mekkora a 
jövedelmezőségük? Hazai foglalkoztatásból mekkora részesedéssel bírnak? A GDP-
hez való hozzájárulásuk aránya mekkora? Az exportból mekkora hányad jut rájuk? 
Ezt azért is kérdezném miniszter úrtól, mert nincs olyan nagykövetjelölti 
meghallgatás a Külügyi bizottságban, ahol a nagykövetjelöltek nem azt írják a 
pályázatukba, hogy hatalmas lendületet fognak adni a magyar kis- és 
középvállalkozóknak, hogy az éppen adott országban piachoz jussanak. Ezért 
izgalmas volna látni azt, hogy ezekből mi valósult meg az ön számítása vagy a 
minisztérium számítása szerint. 

Ezek lennének az első körben az én kérdéseim, és most megadnám a szót a 
többi képviselőnek. (Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök asszony!  

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Miniszter úr, olyan hat-hét kérdést tennék fel. Szeretném kérni, attól függetlenül, 
hogy számos kérdést kapnak most az ellenzéki képviselőktől, hogy igyekezzen, 
legyen kedves, mindegyikre válaszolni. 

A vizes vb-vel kapcsolatban én csak annyit kérdeznék, hogy taotámogatásból 
eddig mennyit csoportosítottak át azért ebben az évben, hogy egyáltalán fenn tudják 
tartani azokat a létesítményeket, amiket létrehoztak. Értelemszerűen ez a vb 
lezárultát követő időszakra vonatkozik, hiszen onnantól igazából nincs miből ezt 
fenntartani. Tehát taóból pontosan mennyi ment erre, hiszen ezt nem szokták 
reklámozni. 

A következő kérdésem az energiaellátással kapcsolatos. A magyar kormány 
rendszeresen arra hivatkozik, hogy azért kell a magyar kormány szerint az 
oroszokkal megállapodásokat kötni az energiaellátásra, mert ők azok, akik a szállító 
kapacitást is biztosítani tudják ehhez. És rendszeresen hibáztatja a magyar kormány 
akár a szomszédos országokat, hogy mit képzelnek azok magukról, hogy nem építik 
ki a szállító kapacitás biztosításához a megfelelő infrastruktúrát, és mintegy ezzel 
sodródik bele úgymond a magyar kormány az oroszok kezei közé vagy karmai közé. 
Tehát az lenne a kérdésem, hogy amennyiben működnének ezek a szállító 
kapacitások, amennyiben rendelkezésre állna minden ilyen infrastruktúra, akkor 
kitől vásárolna a magyar kormány, milyen időtávban láthatunk egyébként 
bármilyen alternatívát, milyen diverzifikációra lehet számítani, egyáltalán mikor 
lesz valós diverzifikáció, mikor tesz a kormány erre valódi lépéseket, és kíváncsi 
vagyok arra is, hogy mi a kormány álláspontja az Ukrajnán keresztüljövő vezetékek 
jövőjéről.  

A következő kérdésem a kiemelt beruházásokra vonatkozik. Érdekelne, hogy 
összesen milyen értékben valósított meg a kormány kiemelt beruházásokat, tehát 
ezzel kapcsolatban egy összesített számot szeretnék kérni, illetve, hogy ön szerint mi 
a Kiemelt Beruházások Központjának a pontos feladata, hiszen én kértem tőlük 
adatokat, és ők arra hivatkoztak, hogy nekik semmi kompetenciájuk nincsen a 
kiemelt beruházásokkal kapcsolatban, és nem tudnak ezekre vonatkozóan adatokat 
adni. Akkor nem tudom, hogy egyébként milyen feladatokat végez a Kiemelt 
Kormányzati Beruházások Központja.  

A következő kérdésem Kisvárdára vonatkozik, a módszertani központra. 
Ebbe 700 millió forintnyi uniós pénzt öltek bele, és egyébként ön volt az, aki két 
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évvel ezelőtt megnyitotta és átadta ezt a központot. Kérdésem, hogy utánanéz-e, 
hogy mi történt ott pontosan, van-e valamilyen belső vizsgálat, vagy indul-e belső 
vizsgálat ebben az ügyben vagy bármilyen büntetőügy, és egyáltalán hogyan 
történhetett az meg, hogy nem a megfelelő célra használják föl ezt az ingatlant és ezt 
a fejlesztést.  

A következő kérdésem a HungaroControlra vonatkozik, hiszen a Szövetség a 
Nemzetért Alapítvány 320 millió forintnyi támogatást kapott a HungaroControltól, 
és ezt egyébként légiforgalmi irányítók toborzására, képzésére, a repülés 
népszerűsítésére kapta. Ilyen tevékenysége az alapítványnak nem csak most nincs, 
de nem is volt sosem, úgyhogy egyértelműen szabálytalan ennek az összegnek az 
elköltése, amennyiben ez megtörtént. Azt az információt kaptam, hogy a Szövetség a 
Nemzetért Alapítvány a HungaroControl felé beszámolót tett június 30-ig, ám a 
HungaroControl Fónagy János elmondása szerint a mai napig nem bírálta el ezt a 
beszámolót. Nem tudom, hogy mi tart ezen négy hónapig, ez-e a szokásos gyakorlat. 
Egyébként a minisztérium mindenféle válaszadást lepattintott magáról, ezt 
mondhatjuk így, hiszen számomra azt a választ adták, egyébként nem ön, hanem az 
államtitkára, hogy a támogatási szerződést nem önöktől kell kérni, hanem a 
HungaroControltól. Én ezt megtettem egyébként közérdekű adatigénylésben, 
nagyon remélem, hogy meg fogom kapni ezt a szerződést, de érdekel az ön 
véleménye, hogy mégis mi tart egy ilyen beszámoló elbírálásán négy hónapig, ha 
csak nem az, hogy el akarják kenni ezt az egész ügyet. 

Van egy kérdésem egy szerződéssel kapcsolatban, hiszen Ungár Péter egy 
közérdekű adatigénylésben kikérte a Magyar Földgázkereskedő Zrt. és a Gazprom 
között kötött szándéknyilatkozatot, amely 2017. július 5-ei. Az lenne a kérdésem, 
hogy pontosan milyen stratégiai együttműködésben gondolkodnak a Gazprommal, 
mikor és milyen ügyekben fogják megvalósítani ezeket az együttműködéseket, 
hiszen ez a szerződés előirányozza ezt. Pontosan mit akarnak közösen elérni ezek a 
cégek a világpiacon? Pontosan hol valósulnának meg ilyen együttműködések? Mikor 
és egyébként ki dönt majd erről? Ez a két cég fog dönteni ezekről az 
együttműködésekről, erről a stratégiai együttműködésről, vagy pedig a kormányok 
fognak ezekről dönteni? 

A Budapest-Belgrád vasútvonallal kapcsolatban én csak annyit kérdeznék, 
hogy pontosan a kínaiak mit tesznek ebbe bele és milyen kondíciókkal. Tényleg 
épül-e önálló korridor, vagy pedig a meglévőre építik rá úgymond ezt a vonalat? 

Még egyetlen kérdésem lenne, az pedig a 2-es metróvonalra vonatkozik. 2016 
decemberében két szerelvény összecsúszott az Örs vezér tere és a Pillangó utca 
között, és a mai napig semmilyen hír nincs arról, hogy ez a baleset miért történt, 
most viszont folyamatos lassítójel van, és mondhatjuk, hogy cammog a metró 
egyébként. Kérdés, hogy egy éve miért nem sikerült lefolytatni vizsgálatot. Ha 
egyáltalán igen, akkor erről miért nincs hír? Mire jutott ez a vizsgálat? Mikor fogják 
egyáltalán megoldani ezt a helyzetet, és mikor közlekedhet újra megfelelően a 
metró? 

Bocsánat! Egy kérdésem maradt még. Most kaptam meg a friss választ a 
tegnapi napon az önök minisztériumától, az MVM Zrt.-vel kapcsolatban 
érdeklődtem, nemcsak a CÖF támogatásával kapcsolatban, hanem a CÖF-nek és a 
CÖKA-nak 126 partnerszervezete van, ezek kivétel nélkül olyan szervezetek, 
amelyek anno fideszes polgári körök voltak. A kérdésem arra vonatkozott, hogy a 
CÖF-nek adott támogatáson felül ez a 126 partnerszervezet mennyi támogatást 
kapott az MVM-től. Az MVM erre nyáron nekem azt írta, hogy nekik nincsen 
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kötelességük ezeket az adatokat kiadni, ők ezeket az adatokat nem ítélik 
közérdekűnek, és legnagyobb meglepetésemre most a minisztérium is nekem a 
következő választ adta: „Az MVM vállalkozási tevékenységének megvalósítása 
körében az MVM Zrt. más gazdasági szervezetekkel azonos megítélés alá esik, az 
igényelt adatok nem közügyekre, hanem az MVM Zrt. vállalkozási tevékenysége 
során meghozott döntéseinek megismerésére vonatkoznak, ezért a kért információk 
kiadása a közügyek átláthatóságának megvalósítását nem szolgálja.” 

Tényleg elképesztő, már csak nevetni lehet ezen a válaszon, de azért 
megpróbálom öntől komolyan megkérdezni, hogy ön egyetért-e ezzel, azoknak az 
adatoknak a kiadása, hogy az MVM Zrt. támogatta-e a CÖF 126 darab 
partnerszervezetét, az anno és egyébként talán még most is polgári köröket, ön 
szerint is a közügyek átláthatóságának megvalósítását nem szolgálja. Az MVM, 
amely közpénzből működik és 100 százalék állami tulajdonú cég. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Parancsoljon, képviselő asszony!  
 
HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Üdvözlöm én is a miniszter urat. A legelső 

kérdésem a KEHOP mellett a KEOP-ra vonatkozna. Tudjuk, hogy a KEOP-ot 
megelőzően, a 2007-2013-as költségvetési ciklusban a KEHOP volt az, amelyik 
víziközműinfrastruktúra-fejlesztések kapcsán pályázati lehetőséget biztosított. Noha 
ezek a pályázatok már 2015 decemberében mind lezárultak vagy átszámolásra 
kerültek, legalábbis javarészt, ennek ellenére az elszámolás még azóta is nehezen és 
döcögősen halad. A Fejlesztési Minisztérium irányító hatóság ebben a kérdésben 
továbbra is annak ellenére, hogy a KEHOP elvileg már lezárult. 

Az történt - röviden összefoglalnám, hogy közérthető legyek -, hogy ezek a 
KEHOP-beruházások településenként, ha a csatornaberuházásokról beszélek, akkor 
úgy valósultak meg, hogy korábban 65 százalékos támogatási intenzitás volt, ezt 
felemelték 85 százalékra, a végén már, ahogy haladtunk előre az időben és már az 
idő nagyon sürgetett, 95 százalékos támogatási intenzitást kaptak az egyes 
települések, illetve víziközmű-társulatok, de az afelett lévő részt is NFM-önerőből 
vagy BM-önerőből megkapták, tehát ilyen módon teljes egészében, 100 százalékban 
finanszírozott beruházásokról beszélünk, és csak egy nagyon kis része volt esetleg 
olyan, ami pályázatból nem finanszírozható műszaki tartalom volt, de mondom még 
egyszer, ez elhanyagolható. 

Ennek ellenére az önök tudtával, jóváhagyásával, beleegyezésével lakossági 
önrészt is szedtek be. 2000 lakosegyenértékű víziközmű-agglomerációkról 
beszélünk, tehát magyarul itt százával, ezrével voltak az érintettek településenként, 
akiktől beszedtek szintén több százezres nagyságrendű hozzájárulást. Így tehát 
minden pályázat, amelyet mi vizsgáltunk ebben a kérdésben - és higgye el nekem, 
miniszter úr, hogy tucatjával érkeznek hozzánk ezzel kapcsolatban a megkeresések 
és a lakossági panaszok -, nemhogy 100 százalékban finanszírozott volt, hanem azt 
jóval meghaladóan finanszírozott volt, és az egyes kedvezményezettek, tehát 
mondom, az önkormányzatok, illetve a víziközmű-társulatok, nem hajlandók 
elszámolni a lakossággal. 

Azért érdekes ez az egész pályázati rendszer, mert az összes többi operatív 
programhoz képest ez volt az egyetlen olyan, amely jelentős lakossági hozzájárulást 
is igénybe vett, mondom még egyszer, egyébként sok esetben szerintem vitatható 
módon, mert nem volt olyan része a pályázatnak, amit egyébként ne kapott volna 
meg központi forrásból. Az ezzel kapcsolatos panaszokat, észrevételeket mi minden 
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alkalommal jelezzük az NFM felé is, sőt a közérdekű adatokat a pályázatokhoz 
kapcsolódóan jelentős részt önöktől szoktuk elkérni. Nem mondom, hogy nem 
kérnek érte elég sok pénzt, hogy ezeket a pályázatokat egyáltalában 
megismerhessük, de minden alkalommal mi ezt kifizetjük az NFM-nek, viszont az 
irányító hatóság részéről az a joggal elvárható ellenőrzés minden alkalommal 
elmarad. Tehát hiába jelezzük ezeket a panaszokat, hogy nem tisztességes módon 
számolnak el a beruházásokkal a kedvezményezettek, ennek ellenére önök ezt a 
helyzetet tűrik ölbe tett kézzel.  

Szeretném kérdezni a tisztelt államtitkár urat, hogy ugyan miért nem 
rendelnek el minden ilyen esetben célzott vizsgálatot, amikor, még egyszer 
mondom, mi ezt mindig jelezzük önök felé. Ha ezt, mondjuk, az Európai Unió 
Csalás Elleni Hivatala fogja egyszer kivizsgálni, akkor összességében 750 milliárd 
forintot kell majd visszafizetnie Magyarországnak; nem tudom, körülbelül ennyi 
volt összességében az a forráskeret, amit a KEHOP-ra költöttek ilyen értelemben az 
előző költségvetési ciklusban. És mondom még egyszer, ez egy sorozat-
bűncselekmény volt sok esetben, tehát minden településen, ahol ilyen jellegű 
pályázatot hajtottak végre, azt látjuk, hogy nem olyasmire használták fel egyébként 
a lakossági önrészt, amire esetlegesen a pályázatban szükség lett volna. 

A második kérdésem az állami vállalatok munkavállalóival kapcsolatos. Ez a 
három év alatt történt bérfejlesztés, ha jól értem, illetve jól tudom, vegytisztán 
gyakorlatilag csak a garantált bérminimumra, illetve a minimálbérre vonatkozik, 
azaz nagyszerű, hogy megkapták ezeket a bérfejlesztéseket az egyes munkavállalók, 
de gyakorlatilag az életpályamodell, amit önök az állami vállalatok munkavállalói 
számára kínálnak, továbbra is az, hogy minimális juttatást kaphatnak. 

És volna még egy kérdésem, ez a hármas metró felújításával kapcsolatos. 
Ugye elindult a felújítás, de az északi szakaszon, ami a legfiatalabb része a hármas 
metrónak, a legkésőbb lett átadva, és ezért a legkevésbé amortizált része még ennek 
a metrónak. Noha, egyébként tudjuk, hogy a déli szakaszok ennél sokkal rosszabb 
állapotban vannak. De azért kellett ezen a szakaszon elindítani, mert a 137,2 
milliárdon felüli összeget, amire egyébként tudjuk, hogy szükség lenne, azért, mert 
egyrészt ez a mérnökár, amit eredetileg kikalkuláltak, már jó pár éves, másrészt 
olyan kockázatot jelent most már a hármas felújítása, hogy akárhány pályázatot 
bonyolít le a főváros ezzel kapcsolatban, mindig jóval magasabb árajánlatok 
érkeznek be. Tehát annak ellenére, hogy Fónagy államtitkár úr többször is az én 
szóbeli kérdésemre a parlamentben azt mondta, hogy a kormányzat biztosítani fogja 
az elegendően szükséges pénzt, ami kell a teljes beruházáshoz, ez az összeg nem 
emelkedik. Ugyanakkor arról pedig folyamatosan hallunk, hogy a műszaki tartalom 
meg csökken, amit az egyes pályázatokban kiírnak, hogy mit kell felújítani. És ez 
nemcsak a - mondjuk - mozgássérült liftekre vonatkozik, hanem igen, az alagút 
űrszelvényével kapcsolatos mindenféle egyéb dolgokra, nagyon sok esetben a 
villamosvezetékek felújítása elmaradt, csak a villamosvezetékek tartóelemeit 
cserélik ki, de ugyanazokat a vezetékeket fogják visszarakni, 
biztosítóberendezéseknek a felújítása fog elmaradni és így tovább. De ezzel 
kapcsolatban szeretnék kérni egy pontos listát - ha most nem is tudná elmondani 
miniszter úr - a tekintetben, hogy milyen értelemben fog csökkenni a műszaki 
tartalom összességében a hármas metró felújítása kapcsán, illetve, hogy melyek 
azok a beruházáselemek, amelyeket nem a hármas metró felújítása keretében 
európai uniós forrásból, hanem azon túl, a BKV-nak kell majd önállóan 
megfinanszírozni ilyen 99 millió forintonként kiírt pályázatokkal, amiket egy 
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ütemben fognak megvalósítani egyébként a metrófelújítással, csak mégis egy másik 
forrásból, kvázi elbújtatva, mert a metrónak majd előbb-utóbb mégiscsak működnie 
kell. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Mielőtt átadnám a szót, be 

kell jelentsem, hogy Kerényi képviselő urat Witzmann képviselő úr helyettesíti.  
Parancsoljon, képviselő úr! 
 
LÁSZLÓ TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Én is a vizes vb-vel kezdeném a kérdéseimet. Számomra ez a vizes világbajnokság 
egy hihetetlen élményt jelentett, és úgy gondolom, hogy csak büszkék lehetünk arra, 
hogy ezt itt Budapesten és Balatonfüreden megrendezhettük, ennek a hatása, úgy 
gondolom, hogy nagyon tartós. Egy kérdés ezzel kapcsolatban, hogy megéri-e állami 
forrásból ilyen nagyszabású sportrendezvényt rendezni, és ennek milyen számai 
vannak, aminek alapján azt lehet mondani, hogy igen vagy nem. 

A második kérdésem a választókerületemet érinti. Én a vasútfejlesztéseknek 
mindig nagyon örvendek, úgy gondolom, hogy Budapesten és az agglomerációban 
az elővárosi vasútnak rendkívül nagy szerepe van, szerepe lehet, számunkra a 70-es 
vasútvonal szinte metróként működhetne, hogyha ennek a fejlesztését a Nyugati 
pályaudvar és Dunakeszi között végre lehetne hajtani, a tervek tudtommal 
rendelkezésre állnak. Én a IV. és a XV. kerület képviseletében kérdezem, hogy 
várható-e, mikorra várható ennek a vasútvonalnak a rekonstrukciója. Azt tudom, 
hogy Dunakeszi felől hihetetlen nyomás van ennek a vasútvonalnak az 
igénybevételével. Bízom benne, hogy valamilyen belátható időpontot tud majd 
miniszter úr mondani ezzel kapcsolatban. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Miniszter Úr! Az én választókörzetem a 

Körös és a Tisza között helyezkedik el, ez az a terület, ahová a szociálliberális 
bolsevik kormányok mindig megígérték a gyorsforgalmi utat, autópályát, de persze 
sose csináltak semmit, mert a jó bolsevik már csak így viselkedik, ígérni azt tud, 
aztán nem csinál semmit. Viszont a mi kormányunk belekezdett a gyorsforgalmiút-
fejlesztésbe itt. Én köszönöm miniszter úrnak, hogy a 44-es gyorsforgalmi út 
fejlesztése nagy ütemmel halad Tiszakürt és Kondoros között, és a további 
szakaszon is hamarosan megindul az építkezés. Viszont Kunszentmártonnál - erről 
már beszéltünk - elmaradt egy elkerülő út, ez a Szentes felé vezető 45-ös számú 
útnak a kunszentmártoni elkerülője, lát-e miniszter úr esélyt arra, hogy három-négy 
éven belül ennek az elkerülő útnak az építése megkezdődjék, hiszen ez a 
Kunszentmártonban élők nagyon nagy problémája, és jelenleg ez annak a térségnek 
az egyik legnagyobb gondja, azt gondolom. Mert ha elkészül a gyorsforgalmi út, 
három-négy éven belül a teljes szakasz az 5-ös és Békéscsaba között, akkor bizony 
erre az útra Szentes felől óriási forgalom terelődik, és ez a forgalom, ha nem épül 
meg az elkerülő, akkor mind a belvároson megy keresztül. Tehát nagyon nagy 
szükség lenne erre az elkerülőre. Úgyhogy az a kérdésem, hogy lát-e miniszter úr 
arra esélyt, hogy három-négy éven belül ez az út elkezdjen épülni vagy megépüljön.  

A másik ilyen út a 4-es főút. Én örülök neki, hogy Budapest M0-stól Ceglédig 
már nagy erőkkel folyik a munka, azt gondolom, hogy minden az ütemtervnek 
megfelelően halad, és nagy öröm ez, de az én körzetemet érintően van egy szakasz, 
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amit le kellett állítani és évekig ment a tárgyalás, amíg a Jobbik kitartója, Simicska 
úr nem volt hajlandó megegyezni tudomásom szerint a Tisza-híd elszámolásában, 
de úgy tudom, hogy a nyáron ez is megtörtént, és most már elhárult az akadály a 
továbbépítés elől. Érdeklődnék, miniszter úr, hogy mikor kezdődhetnek meg a 
munkák ezen a szakaszon, illetve hogy csak ez a szakasz kerül megépítésre, vagy 
pedig esetleg továbbvisszük Püspökladány felé ezt a szakaszt. 

A harmadik kérdésem pedig a főútfelújítási program. 2013-ban hozzáláttunk 
egy komoly alsóbbrendű úthálózat, főúthálózat-felújítási programhoz, erre az idei 
költségvetésben százmilliárdot szántunk, a TOP-okkal együtt ez több mint 120 
milliárd forint, érdeklődnék, miniszter úr, hogy állnak ezek, mikor kezdődnek meg a 
felújítások, mert az elhúzódó közbeszerzés miatt úgy látom, hogy az idei 
esztendőben nem, de azért az emberek nagyon várják ezt, hiszen fontos lenne, hogy 
azok az utak, amit megígértünk, hogy fel lesznek újítva, meg is történjék ez a 
felújítás. Tehát lát-e rá esélyt, hogy hamarosan elkezdődjenek itt a felújítások? 
Köszönöm szépen, miniszter úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Látom, megihlette november 7-e. 

(Boldog István: Önre néztem.) Parancsoljon, Vantara Gyula képviselő úr! 
 
VANTARA GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! 

Vantara Gyula, Békéscsaba. Köszönet - egyetértve - november 7-e alkalmából 
Boldog úr bevezetőjének is. Én a másik végéről, Békés megye békéscsabai végéről 
szeretném megköszönni, hogy hosszas ígérgetés után valóban folynak a munkák, és 
biztató képet mutat a Békéscsaba-Kondoros közötti szakasz megépítése is.  

A második az egy kerékpáros úthálózat bővítésére vonatkozó kérdés lenne. 
Közismert, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevői a kerékpárosok, a 2014-20-
as programok hogyan fognak alakulni, hiszen egy most jó lendületet vett 
programnak lehetünk tanúi, nyilvánvalóan kiegészülve a turisztikai jellegű 
kerékpárutak építésével is. De nekem az a véleményem, hogy nem szabad 
elfelejtenünk a közlekedésbiztonsági jellegű kerékpárutak építését sem a jövőben, 
tekintettel arra, hogy alföldi térségből érkeztem és jelentős kerékpáros forgalom van 
még ma is a nagy forgalmú közlekedési utakon. Ezzel kapcsolatban a kérdés tehát 
az, hogy a ’14-20-as uniós programban folytatódik-e, és milyen számokat lehet 
esetleg tudni a jövőre vonatkozóan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szűcs alelnök úr! 
 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Úr! Azért én azt gondolom, hogy az elmondottakon túl a 
minisztériumnak eléggé sok olyan futó programja van, ahogy a képviselőtársaim is 
elmondták, amelyik azt mutatja, hogy a magyar gazdaság mégiscsak jól teljesít. 
Ehhez kapcsolódóan én is el tudom mondani, hogy egész Pest megyében, bárhova 
nézünk, útfelújításokat, útépítéseket tapasztalhatunk. Emellett természetesen azért 
olyan sok program is elindult, amelyek az uszodafejlesztéseket és a 
munkacsarnokokat is érintik. A kérdésem az, hogy készít-e a minisztérium, vagy 
legalábbis tervezi-e, hogy az elmúlt időszakról, a nemzeti vagyon gyarapodásáról 
készítsen egy olyan táblázatot, amit mindenképpen ildomos lenne megosztani a 
közvéleménnyel, hiszen az elmúlt időszakokhoz képest nem arról van szó, hogy 
valamit megígértünk és utána nem teljesítjük, mint például a 4-es út, amit többször 
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elkezdtek, legalább három alapkőletétele volt, és utána nem folytatták. Tehát 
ezekről a vagyongyarapodásokról van-e már katasztere az államnak? Ez a 
vagyonügynökségnek egy fontos feladata lenne. Készül-e erre a kormány? Ha igen, 
akkor azt javaslom, hogy minél gyorsabban tárjuk majd a széles közvélemény elé, 
mert nagyon sok olyan kérdést lehetne tisztázni, amit itt az ellenzéki 
képviselőtársaink megtettek. 

Azt tudom mondani, hogy nem könnyű területet visz a kormányon belül, de 
aki látja ennek a széles spektrumát, az meg tudja erősíteni, hogy az ott folyó munka 
az egyik leglátványosabb eredményeket hozó munka a kormányon belül. Én 
szeretnék ehhez mindenképpen segítő közreműködőként megjelenni, és ha 
bármiben segítséget tudunk adni, akkor természetesen ezt meg fogjuk tenni. 
Köszönöm, miniszter úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is szeretném jelezni, hogy számunkra, a 

családban a múltban is és a jövőben is november 7. az egyik legnagyobb ünnep, 
úgyhogy ennek szellemében adnám meg a miniszter úrnak a válaszadási 
lehetőséget. Még mielőtt Boldog képviselő úr túl mély következtetést vonna le ebből, 
szeretném jelezni, hogy azért, mert az édesapám születésnapja november 7-én van. 
Parancsoljon, miniszter úr! 

Dr. Seszták Miklós reagálása 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Bizottság! Akkor megpróbálnék válaszolni minden kérdésre. 
Értelemszerűen ott, ahol átfedő kérdések vannak, mind a két helyen elmondom, ha 
nem volt egyértelmű. 

Az elnök úr első kérdése a vizes vb költségvetése, és hogy most valójában 
mennyibe is került ez a vizes vb, várható-e már egy pontos szám a végén. Azt kell 
mondjam, elnök úr, hogy itt a szemantikai vita évek óta tényleg abban van, hogy 
azok a beruházások, amelyek elméletileg szükségesek voltak a vizes vb 
megrendezéséhez - de nemcsak úgy, mint önmagában a vizes vb-hez, hanem mint 
fejlesztéshez -, beleszámolódnak-e a vizes vb költségvetésébe vagy nem.  

Ha megengedi a tisztelt bizottság, mondanék egy példát. Ha én el akarnék 
menni karácsonykor nyaralni vagy telelni, mondjuk, síelni kocsival, és beviszem a 
kocsimat a szervízbe, és azt kérem, hogy cseréljék le az olajat, de a szervízben éppen 
elromlott az olajteknő, amelybe le kéne ereszteni, ezért vesz egy újat, én azt a 
költséget nem számolnám a nyaralás költségéhez. Tehát azt senki nem vitatja, hogy 
ezek a költségek felmerültek, csak mi azt mondjuk, hogy azokat a fejlesztési 
költségeket - Duna Aréna, alsó rakpart, Margitsziget, Balatonfüred-fejlesztés, 
részletesen ki van ez dolgozva, hogy mik azok a költségek - nem számoljuk 
semmiképp a vizes vb költségvetéséhez. 

A másik bizottsági ülésen Szakács képviselőtársunk megkérdezte ugyanezt, és 
ő megkérdezte azt is, hogy jó, ha ezt nem is vesszük oda, habár őszerinte 
odatartozik, akkor miért lett a 25 milliárdból 42 milliárd forint. Erre azt szoktuk 
mondani, hogy amikor 2012-ben a legelső vizes vb-s szerződést megkötötte a 
magyar kormány és a FINA, majd 2015-ben módosították, akkor ezeknek a 
szerződéseknek volt egy melléklete, egy olyan melléklete, amely tartalmazta a 
kiadások költségét. Ez akkor egy 2012-es állapotot tükrözve lett egy kicsit finomítva 
vagy átvíve 2015-be, de igazából annak a pontosítása nem történt meg, hiszen nem 
is volt erre szükség, hiszen az egy tervezett költség volt.  
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Szeretném, ha a bizottság számára is egyértelművé válna, hogy a 2012-es és 
2015-ös szerződésben szereplő várható költség aránya 288 forintos dollárral 
számolva 44 milliárd 104 millió forint volt, tehát 44 milliárd 104 millió. Itt azért van 
eltérés az elnök úr által említett 25 milliárd körüli összegben, mert itt ez a melléklet 
tartalmazza azokat a fejlesztéseket is vagy azokat a költségeket, amelyek nem direkt 
a vizes vb szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek, szállás, utaztatás, 
biztonsági költség, hanem, mondjuk, azok a költségek, amelyek a FINA-
előírásoknak megfelelő műszaki beruházások megvalósításának a költségeit is 
tartalmazzák, amit nem maradandó beruházásként, de el kellett végeznünk. 
Mondhatnám, hogy a lelátó bővítése, Balatonfüreden szintén a nyíltvízi úszás 
tereprendezése, illetőleg a versenyhelyszín kialakítása, a Városliget és mondhatnám 
még ezeket a költségeket. 

Tehát azt kell hogy mondjam önnek, elnök úr, hogy a 2012-es és a 2015-ös 
szerződésben szereplő melléklet és most még a végleges számokat nem tudva, de a 
várható költség között összesen nincsen 2 milliárd forint, mert 44 milliárd 
104 millióval szemben 46 milliárd 378 millió forintos költség áll. Ez a 2 milliárd is 
sok, és többször megkérdezték, hogy miért ez a költség és miből adódik. Szeretném 
felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy 2012-ben még SD minőséggel tervezett 
broadcast-költségekkel kellett számolnunk, ezzel szemben 2017-ben már nemhogy 
HD minőségű adást kellett adni, hanem bizonyos versenyeknél akár a japán 
közvetítőknek megfelelő 4K-s közvetítést is nyújtanunk kellett, ez jelentős 
többletköltséget jelentett. Ne felejtsük el, hogy volt egy olyan tétel, ami nagyon 
jelentős tétel, ennek a kimunkálása most van folyamatban, hiszen a zárás még nem 
történt meg, ez a biztonság költsége. 2012-ben vagy 2015-ben senki nem gondolta, 
hogy egy ilyen világesemény egyik legjelentősebb költsége és legjelentősebb 
szituációja maga a biztonság lesz. Tehát ezek azok a költségek.  

Mi úgy ítéljük meg, hogy a szükséges és elégséges szolgáltatást nyújtottuk a 
vizes vb alkalmával. Azt, hogy ez a vizes vb sikeres volt, senki nem tudja se 
letagadni, de mást állítani, hiszen ezt nem mi mondjuk, a szervező bizottság, nem a 
kormány mondja, nem a sportért felelős államtitkár vagy miniszter, vagy nem a 
magyar lakosság mondja, hanem azok a szakemberek, akik itt voltak, akár a FINA-
elnök vagy akár azok a sportolók, akik nyolc-tíz olimpián részt véve azt mondták, 
hogy soha ilyen szervezésben még nem volt részük. Azt gondolom, itt a FINA 
elnökének a szavai igazán helytállóak: az első aranyérmet a szárazföldön kellett 
volna kiosztani. 

Az utóhasznosítás kérdése. Hogyan tovább? Valójában a kérdés, ha jól 
értettem, a Duna Aréna hasznosítására vonatkozik. Szeretnék itt is mindenféle 
mendemondát eloszlatni. Van egy nagyon fontos tény: a Duna Aréna 
utóhasznosítása jelenleg még korlátozott, hiszen építési terület a Duna Aréna nagy 
része, most történik a végleges állapot helyreállítása. Tehát a szerződéses jogviszony 
alapján a FINA-vb befejezésétől számított iksz napon belül a korábbi kivitelező 
birtokba veszi, elbontja, és az eredeti tervek szerint visszaállítja vagy befejezi az 
úszóarénát. Tehát most annak a vizsgálata folyik, hogy tudnak-e tartósan 
vízfelületet használni a sportolók a Duna Arénában a mostani üzemterület 
használata mellett; ha nem, ha igen, akkor ki és milyen feltételekkel, tehát ezt most 
próbáljuk az utóhasznosítás vonatkozásában kezelni.  

Ennek megfelelően nem tudok végleges összeget mondani önnek, hogy 
mennyibe fog kerülni az úszóaréna üzemeltetése, még arányszámot se tudok 
felállítani, hiszen eddig egy 12 ezres, nyitott légterű úszóaréna üzemeltetésére 
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tudnék összeget mondani, ezzel szemben a végleges üzemeltetés egy 5500 fős, 
bezárt úszóarénában lesz. Hogy ez rentábilis lesz-e vagy nem, ezt se lehet 
megmondani. Azt kell mondjam, hogy kevés olyan úszóaréna van a világon, nem 
Magyarországon, amelyik a nyereségről szólna, úgy gondolom, itt ez se a 
nyereségről fog szólni.  

A másik bizottságnál is feltették, itt is feltették, ezért igyekszem rá válaszolni 
- több forrás, én hogy ítélem meg, miért kaphatott a CÖF ennyi pénzt, és én hogyan 
látom ezt a kérdést. Szeretném elmondani itt is, önök előtt is és mindenki előtt 
tisztába tenni, hogy az MVM és mondjuk, a Szerencsejáték Zrt. évente igen jelentős 
összeget költ társadalmi szerepvállalásból eredő felelősségvállalásának megfelelően 
támogatásokra, legyen ez támogatás, szponzoráció vagy direkt támogatás. Azt kell 
hogy mondjam önöknek, hogy a CÖF-nek adott összeg egy része és nem jelentős 
része az évente adott támogatásnak. Csak szeretném itt mindenki figyelmét felhívni, 
hogy mióta az MVM nyereséges gazdasági társaság - és ez kormányokon átívelő, 
legyen ez bármilyen kormány, most se nevet, se minősítést nem mondok -, mindig 
ettől nagyobb összegű társadalmi felelősségvállalásból adódó kötelezettségeket 
vállalt évek óta. Tehát mind az MVM, mind az Szj. Zrt. Tehát azt kell mondanom, 
hogy semmi olyan nem történt, ami a szokásos ügymenettől eltérő. És - a 
beszámolómban elmondtam - 135 ezer munkavállaló van, aki direkt vagy indirekt 
módon az én tulajdonosi joggyakorlásom alatt álló gazdasági társaságban dolgozik, 
az nagyon furcsa lenne, ha én miniszterként bármelyik jelentős gazdasági társaság 
gazdasági eseményeibe beleavatkoznék olyan szinten, hogy akár egy támogatási 
szinten is bármilyen döntési pozícióba kerülnék. Pontosan tudja, aki céget 
üzemeltetett vagy tulajdonolt, hogy egy tulajdonosnak milyen lehetőségei vannak, 
főleg egy állami tulajdonosi cégnek, mi ezeket a protokollokat tartjuk be. Mi azt 
gondoljuk, hogy minden jogszerű és szabályszerű volt. A képviselő asszony 
elmondta, hogy igen, az elszámolást beadták, majd az ön kérdésére részletesen 
kitérek erre, az elszámolás bírálata folyamatban van, értelemszerűen ennek 
konklúzióját majd a támogatást nyújtó levonja.  

Roma központ, úgy, mint a minisztériumhoz tartozó legfontosabb kérdés, de 
próbáljuk ezt tisztába tenni, már amennyire… 

 
ELNÖK: Elnézést, miniszter úr, nem a minisztériumhoz, hanem önhöz mint 

személyhez kötődik ez a kérdés. Ön a vezető, ezért öntől tudom ezt megkérdezni.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Igen, csak a 

meghallgatás a miniszter munkájáról… 
 
ELNÖK: Ilyenkor mi döntjük el, hogy mi a fontos kérdés, egyszer egy évben.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Persze! Én szívesen 

válaszolok, már amennyire én ezt tudom.  
Pont azért, mert hullámokat vet ez az ügy, én megkérdeztem az 

önkormányzatot, a projektgazdát, hogy mondjátok már meg, hogy ebben az 
ominózus épületben mi zajlik, mit csináltok, vagy egyáltalán mit akartok csinálni. 
Erre kiadtak egy hivatalos közleményt, én csak a hivatalos közleményt tudom 
önöknek megismételni: egy évre ideiglenes jelleggel a városban működő 
sportegyesületek, a város együttműködési megállapodást kötött a roma 
felzárkóztatás és a sport vonatkozásában, hogy semmi más nem zajlik, hogy 
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próbálják a roma integrációt elérni a sport felhasználása mellett. Én ennyit tudok 
erről az ügyről. Értelemszerűen minden más feltételezés, mert 700 millió, de 700 
millió nem az az épület volt, hanem annak egy töredéke lett. És én azt gondolom, 
hogy a roma integráció a sporton keresztül teljesen megvalósítja a pályázati célt. De 
hozzáteszem, nem én voltam se a pályázat résztvevője, se a pályázat kiírója, se a 
pályázat elbírálója, értelemszerűen nekem azt a választ adta az önkormányzat, hogy 
mindenben megfelelt és a jövőben is meg fog felelni a támogatási cél elérésének. Én 
azt gondolom, hogy a magam részéről ezt az ügyet szeretném lezárni. De 
természetesen, ha önök úgy gondolják, hogy a roma integráció a sporton keresztül 
nem valósulhat meg, az az önök döntése, szerintem a város jó irányba halad, hogy a 
sportot és a roma integrációt megpróbálja összekapcsolni.  

Olimpiai cég, növekvő létszám. Egy biztos, hogy az olimpiai pályázat 
benyújtására létrejött gazdasági társaság végelszámolással meg fog szűnni. Elnök 
úr, amit lát, azok az ominózus adatok, semmi más, csak a csoportos létszámleépítés 
után a végelszámoló személye került kijelölésre, és gondolom, a kiegészítő 
személyzet. Én ebből ennyit tudok elmondani önnek, amit én innen most tudok. Ha 
még van más kérdése ezzel kapcsolatban, akkor szívesen megválaszoljuk. Az én 
információm szerint végelszámolással megszűnik a gazdasági társaság. A jogi 
tapasztalatom azt mondja, hogy a végelszámolás minimum időtartama egy év, annál 
korábban nem lehet; a bírósági protokoll szerint végelszámolót kell kijelölni, a 
végelszámolót meg kell bízni, azt közzé kell tenni. Gondolom, ezt láthatta. 

A veszprémi uszoda ügye. Ha jól tudom, elnök úr, az volt a következő 
kérdése. Azt végképp nem tudtam összerakni, habár én annyira nem ismerem a 
veszprémi sportéletet, hogy mi köze van a veszprémi kézilabdának és a veszprémi 
uszodának, mert még ha a sportcsarnok bővítéséről beszéltünk volna, akkor azt 
mondom, az esetleg összehúz. Én csak azt tudom mondani, hogy a kormány kész 
Veszprémben uszodát fejleszteni. Itt most a műszaki paraméterek meghatározása 
van folyamatban, az önkormányzati igényeknek megfelelően került egy 
megvalósíthatósági tanulmány benyújtásra az NFM-hez, ennek összege 10 milliárd 
forint. A kormány jelenleg 4 milliárd forintot különített el egy korábbi 
kormánydöntésnek megfelelően. A hogyan továbbról a kormány hamarosan dönteni 
fog. Én azt gondolom, hogy mivel a gazdaság jól teljesít, a veszprémi igényeknek 
megfelelő uszoda kivitelezése hamarosan elkezdődhet.  

Budapest-Belgrád, mikor fog megtérülni, ki fogja kivitelezni, és milyen 
beszállítói arány lesz a magyar oldalon. Azt kell mondjam önnek, elnök úr, hogy 
azért idő előtti kérdés, mert jelenleg még nem tudjuk, mennyibe fog kerülni. 
Jelenleg a közbeszerzési tender jogi előkészítése zajlik. Mind a megtérülésről, mind 
a kivitelezési arányról, mind a további kérdésekre a tender eredményes lezárása 
után, a támogatási szerződésben előírt vagy leírt számok tükrében fogunk tudni 
válaszolni.  

Versenyképesség, kis- és középvállalatok. Na, elnök úr, ezzel lepett meg a 
legjobban, azt kell hogy mondjam. Most talán kicsit értem, hogy miért volt az elején 
az elszólás, hogy én fejlesztési miniszterként ülök itt és nem gazdasági 
miniszterként, és a kis- és középvállalkozások aránya, illetve az ezzel kapcsolatos 
kérdés csak NGM-hatáskör. Én magánemberként szívesen tudnék erről véleményt 
mondani, de, elnök úr, ha megengedi, nem venném el az NGM-miniszter hatáskörét 
ebben. Gondolom, lesz meghallgatás, ha megengedi, elnök úr, ott tegye fel ezeket a 
kérdéseket. Erre ő pontos választ fog tudni adni, hogy milyen százalékkal és hogy 
vesz részt a versenyképesség biztosításában, milyen tevékenységeket végeztek és 
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milyen szabályozókat alkalmazott. Ez nem fejlesztési miniszteri hatáskör, legalábbis 
még nem tudok erről, és nem is szeretném, hogy ez az én hatásköröm legyen.  

Képviselő asszony kérdése, vizes vb, tao. Nem is értettem a kérdést, hiszen 
taotámogatást uszoda fejlesztésére, hacsak nem vízilabdával összefüggő, márpedig 
ez most vízilabdával nem összefüggő, én tudomásom szerint egy fillért nem kapott, 
nem is kaphatott. De ha ettől eltérő információja van, kérem, jelezze, mert az engem 
is érdekelne, mert akkor lehet, hogy ezt a modellt jó lenne használni máshol. 
Tudtommal nem lett taotámogatás a Duna Aréna kivitelezésénél. Esetlegesen az 
olimpia vonatkozásában volt törvény által biztosított taolehetőség, de az nem ezzel 
összefüggő. Ha erre értette volna a kérdést, akkor azt nem tudom. 

Energiaellátás, mi a jövő, valós diverzifikációs kérdés-e, milyen időtávban 
próbáljuk ezt elképzelni. Azért nehéz kérdés, és azt hiszem, erről órákat lehetne 
beszélni, de megpróbálok válaszolni. Az biztos, hogy mindenki számára egyértelmű 
tény, és azt tudjuk, hogy Magyarországon soha nem leszünk energiahordozók 
bővében, nekünk egy szerepünk tud lenni, hogy tranzitországi pozíciónkat 
megőrizzük, és megpróbáljuk a lehető legjobb útvonalakat biztosítani az 
energiahordozókkal rendelkező és a célország között, hogy ennek a hasznát az 
ország tudja használni. Ez eddig az adott szituációban többé-kevésbé sikerült, de azt 
is látjuk, hogy diverzifikációt mindenképpen kell hogy csináljunk. De az is biztos, 
hogy mi önmagában, Magyarország akármilyen fejlesztést is csinálunk, 
diverzifikálni nem fogunk, hiszen valahol kell lenni a csőnek egy másik végének. 
Tehát én hiába szeretnék - most direkt extrém példát fogok mondani -, mondjuk, 
Esztergomnál csővezetéket kivinni, ha azt mondják a szlovákok, hogy ők nem 
akarják onnan folytatni. Vagy hiába akarnék kivinni Horvátország felé vagy Szerbia 
felé egy olyan nyomvonalat, ahol a fogadóország, illetve az energiahordozó a 
diverzifikációban nem érdekelt, annak semmi értelme, mert elmondtuk többször, 
legfeljebb lesz egy üres vezetékünk, amelyben a patkány vagy az egér tud 
szaladgálni.  

Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy nekünk, a kormányzatnak egyetlenegy 
feladatunk van az energiapolitika terén, hogy megtaláljuk azt az együttműködési 
lehetőséget azokkal az energiahordozókkal, szállítókkal, ami az országnak a legjobb. 
Erre irányuló tárgyalások a miniszterségem alatt már többször és több irányban is 
folynak: kezdtük a Déli Áramlattal, bizonyos okok miatt az oroszok úgy gondolták, 
hogy azt mégse kívánják megvalósítani, közben megérkezett az Északi Áramlat II., 
amelyet Magyarország nem tud, nem is képes és talán nem is akar teljes mértékben 
blokkolni. Itt talán a nem akarásnak az az egyik oka, hogy nem vagyok képes - tehát 
ha én nem tudok valamit megcsinálni, akkor inkább próbáljam a hasznokat hozni 
belőle, és ne úgy kötekedve, hogy semmi értelme nincs.  

Mi megpróbáljuk ezzel a lehetőséggel, hogy az Északi Áramlat épül, a 
magyarországi diverzifikációs útvonalak megfelelő szintű biztosítását. Erre most 
még nincsen végleges döntés, hiszen elmondtam önnek, hogy legfeljebb terveink 
vannak, mi nagyon szívesen szeretnénk, hogy mindenképp a délről érkező, Szerbia, 
Bulgária felől érkező gázvezeték Városföld és Baumgarten vonatkozásában legyen 
bekötve. Ez most nekünk egyelőre egy terv, hogy ebből mi fog tudni megvalósulni, 
azt nem tudom.  

Honnan lehet beszerezni a gázt? Csak egyirányú gázbeszerzésről vagy 
energiabeszerzésről beszélünk, vagy vannak-e ennek lehetősége? Miniszterként az 
első utam Portugáliába vezetett, az energetikai miniszterrel találkoztam. Ők abban a 
speciális helyzetben vannak, hogy lehet, hogy lenne energiájuk, csak nem tudják se 
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eladni, és ha szükség lenne energiára, akkor meg nem tudnak sehonnan behozni, 
mert nincsen olyan, hogy interkonnektor-hálózatuk, amivel ezt biztosítani tudnák a 
határon, hiszen tudjuk Portugália elhelyezkedését, hogy mivel határos, egyetlenegy 
interkonnektoruk nincs.  

Ehhez képest Magyarország helyzete talán kedvezőbb, és ahogy elmondtam 
itt önöknek az előbb az expozémban, az a speciális helyzetünk van, hogy olyan 
interkonnektor-kapacitással rendelkezünk, hogy a napi behozható gázmennyiség a 
valaha volt legnagyobb fogyasztásra is alkalmas. Itt azt kell mondjam, hogy ez a 
legtöbb, amit Magyarország tud tenni ebben a kérdésben. Én biztosítottam azt a 
lehetőséget, hogy bármilyen lehetőség esetén a gázt be tudjam fogadni. Hogy a cső 
másik oldalán ki fogja a gázt beletenni, és én kitől fogom tudni megvenni, azt kell 
mondjam, sajnos nem rajtam múlik, mert ha mondjuk, az osztrákok a kapacitását 
lekötik a Gazpromnak, akkor én hiába akarnék hozni majd Norvégiából gázt, azt 
fogja mondani a csőtulajdonos, hogy ne haragudjon, a kapacitásunk le van kötve. 

Ezzel kapcsolatban csak azt akartam, hogy mi az interkonnektorok egy 
részével kész vagyunk. Persze nem vagyunk teljesen kész, mert a horvát 
kétirányúsítás hiányzik, a román kétirányúsítás hiányzik. Most vannak olyan - nem 
akarnék belemenni, kicsit talán túl sokan vagyunk, de akit érdekel, szívesen 
beszélgetek erről - gazdasági törekvések, hogy a megépített magyar-szlovák 
gázszakaszok vonatkozásában a kapacitást kössük le, ezzel kiszolgáltatottakká 
tudnánk válni. Ez egy nehéz kérdés, hogy csak az üzlet számítson vagy esetleg 
energetikai koncepciók mentén másban is döntsünk, ebben majd a kormány ki fogja 
alakítani az álláspontját. Csak azt tudom önnek mondani, hogy amit lehet, mi a 
diverzifikációban megteszünk úgy gázoldalon, mint az áramoldalon, hiszen 
áramoldalon megkezdtük a magyar-szlovák interkonnektor kiépítését, ennek 
tervezése folyamatban van. Szeretnénk 2019 második félévére ezt az 
interkonnektort is felépíteni, és azzal Nógrád térsége és ott a felvidéki határ 
vonatkozásában a bizonytalan áramellátást is stabilizálni, és természetesen az ebből 
eredő hasznokat majd hozni. Ennyi volt az energiaellátás. 

KKBK. Most nem tudom önnek megmondani, hogy milyen értékű beruházást 
végez, már csak azért, mert ez olyan jellegű adat, aminek én nem vagyok a 
birtokában, és pont azért, mint ahogy el is mondtam, mert ez is egy önállóan 
működő gazdasági társaság. Tehát hogy ő milyen beruházást végez és mennyiért, 
éppen az adott szituációban milyen közbeszerzési eljárás keretében mennyi 
összeggel nyerte meg a beruházó és ezért ő mennyit kezel, ezt most nem tudom 
önnek megmondani. Ha érdekli, mit tudom én, az október 30-ai állapotot tudunk 
írásban elküldeni, hogy a megkötött szerződéses állománya mennyi a KKBK-nak, 
azt meg tudom tenni, de én most szóban hadd ne mondjak összeget (Demeter 
Márta: Jó lesz, köszönöm.), mert legfeljebb csak találgatnék. A kollégáim felírják, 
jó? Az október 30-ai szerződéses állományt, amit a KKBK kezel, a képviselő 
asszonynak meg fogjuk küldeni.  

Amit az elnök úr is kérdezett, habár más jellegű, a KKBK marad, az olimpiai 
cég meg fog szűnni. 

Kiemelt beruházás, HungaroControl, Kisvárda. Csak azt tudom önnek is 
elmondani, én azt gondolom, hogy szerintem az önkormányzat, ha lehet ilyet 
mondanom, nagyon jó döntést hozott, hogy a sportot és a romafelzárkóztatást 
megpróbálja összekapcsolni. A megállapodás részleteit nem ismerem. Azt 
kérdeztem az illetékestől, hogy ez milyen időtartamú és mennyire módosítható. 
Ideiglenes jellegű, maximum egy év, és félévkor újratárgyalják az együttműködési 
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lehetőséget. Én nem tudom, én ott élek, minden héten hazamegyek, és beszélgetek 
az ott élőkkel. Ha megkérdezek régi sportszakembereket, hogy mondjanak nekem 
egy olyan sportágat vagy olyan sportot, amiben a romaság mindig is kicsit ki tudott, 
hogy mondjam, bontakozni, az a boksz, a karate, a cselgáncs, mindig ebben látták. 
Azt gondolom, hogy erőnlétben tudnak a roma sportolók fejleszteni, szerintem az 
egy jó dolog, de mondom, én ebben nem látok semmit, kicsit furcsállom is ezt az 
egészet, de nyitott a város is, ha valaki úgy gondolja, hogy a romafelzárkóztatásba 
nem fér bele a sporttal való kapcsolata. Szerintem az, hogy élsportolókkal együtt 
tudnak roma fiatal sportolók edzeni, meg kifejezetten hasznos, tehát az, hogy látja, 
hogy van egy élsportoló, akivel ott sportolni tud, szerintem abszolút felzárkóztató, 
nem tudok ezzel kapcsolatban mást mondani. Mondom, a közleményt javaslom 
elolvasni, abban szerintem tökéletesen meg van fogalmazva, a város honlapján 
található ez a dolog. 

HungaroControl. Az elbírálás miért tart eddig? Képviselő asszony, ha az én 
cégem lenne és kis cégem, akkor biztos meg tudnám mondani, ha adnék támogatást 
és elbírálnám, de hogy egy ekkora cég a társadalmi szerepvállalásban történő 
elbírálásait milyen ütemben csinálja, hogy ők azt csinálják, hogy negyedévente 
összegyűjtik az összeset, és egyszerre döntenek benne, én nem tudom a 
módszertanukat, és nem is tudom, hogy szeretnék-e ebbe belefolyni mint miniszter, 
nem tulajdonosijog-gyakorlási hatáskör, erre csak ezt tudom mondani. Nem én 
bírálom el, nem hozzám hozták be, nem az én időmből kell kiszakítanom, hogy 
elbíráljam ezt az elszámolást. Azt gondolom, hogy minden zajlik rendje és módja 
szerint, jogállamban élünk, minden adatot, ami nyilvános és hozzáférhető, időben 
meg fognak kapni. Mint 25 éves jogi tapasztalattal valaki így gondolja, valaki úgy 
gondolja, majd a bíróság eldönti, hogy ki gondolta jól, és a jogerős ítéletet meg 
mindenki köteles végrehajtani, erre csak ezt tudom mondani. 

Földgázkereskedő, Gazprom, milyen stratégia, ki fog ebben dönteni? Azt kell 
mondjam önnek, hogy a kormányzat energetikai stratégiáját a kormány mondja 
meg, és az NFM-miniszter alatt működő energetikai államtitkárság hajtja végre, de 
ezek csak irányvonalak. Az irányvonalak meghatározása legtöbbször az adott piaci 
helyzet vagy az adott körülmények mérlegelésének a leképezése. Tehát ha az a 
kérdés, hogy mi fogunk-e a Gazprommal üzleti kapcsolatban maradni - és én ebbe 
nem szeretnék semmilyen politikát behozni, csak és kizárólag üzleti, illetve 
energiaellátási kérdést -, akkor azt kell hogy mondjam, hogy én a közel négyéves 
miniszteri tapasztalatom ismeretében nehezen tudom elképzelni, hogy a Gazprom 
által behozott orosz gáz nélkül Magyarország energiaellátása biztosítható legyen. 
Ezt én nehezen tudom most elképzelni. Hiszen, képviselőtársam itt ül, megkérdezte, 
vagy beszéltünk erről a Gazdasági bizottságban már, hogy hogy állnak az 
Amerikából esetlegesen Horvátország felé jövő LNG-ellátási képességek, hogy áll a 
norvég gáz. Én nem látom ezeket alternatívának most. Ráadásul az Északi 
Áramlat 2. vonatkozásában meg talán ennek a diverzifikációja még kisebb. 
Szerintem a mi stabilitásunkat két dolog tudja adni: a nagyszámú gáztárolói 
kapacitásunk, mert az mindig stratégiai jelentőségű, és azzal egy picit nem vagyok 
kitéve annyira a piaci szereplőknek, mint más ország, például szegény Szerbia, ők 
aztán a gázellátás vonatkozásában mindenképpen nagyon rossz helyzetben állnak, 
nincsen egymilliárdnyi gáztárolási kapacitásuk, és csak rajtunk keresztül tudják a 
gázt kapni. 

Budapest-Belgrád. Itt is azt tudom elmondani önnek, amit a műszaki, illetve 
a gazdasági megvalósítás vonatkozásában kérdezett, hogy most erre még nem tudok 
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választ adni, azért nem, mert még nem tartunk ott. Arra választ tudok adni, hogy azt 
kérdezte, hogy önálló korridor lesz, vagy a régiek felhasználásával. Azt kell hogy 
mondjam, hogy erre is-is a válasz. Egy része a régi felhasználásával fog 
megvalósulni, egy része a helyzetspecifikációjából adódóan önálló korridoron fog 
megvalósulni. 

Többen kérdezték tőlem a metrót. Én szeretném ezt a metrókérdést egyszer s 
mindenkorra lezárni. Hála a jó istennek, és ezt tiszta szívből mondom, a metróhoz 
semmi köze nincs a Fejlesztési Minisztériumnak, Főváros és BKV. Ha most én 
bármit mondanék a metróberuházással kapcsolatban, akkor a főváros azt gondolná, 
hogy bármilyen kormányzati szerepvállalást szeretnék a metró vonatkozásában 
tenni. Mi a hármas metró vonatkozásában csak az EU-s finanszírozás 
vonatkozásában vagyunk partnerek, a kivitelezésben, műszaki tartalomban, a 
mikorban, a járatpótlásban a Fejlesztési Minisztériumnak meg személy szerint 
nekem semmilyen többletinformációnk meg semmilyen döntési kompetenciánk 
nincsen, nem tudok többet, mint önök, akik esetleg ennek a témának a 
szakavatottjaiként jobban nézik az újságokat, kérnek adatokat. Tehát miniszterként 
ehhez nincs. Amikor elkészült, a közlekedési hatóság valamilyen szerveként, 
másodfokú engedélyezési hatóságként majd lehet, hogy lesz ráhatásom, de az, hogy 
mi lesz az M3-as metróval, az nem az én kompetenciám.  

Az érdekesebb kérdés volt, amit képviselő asszony mondott, a KEOP, száz 
százalékos finanszírozás és lakossági önrész kérdése. Most lezárhatnám egyszerűen 
a kérdést, vagy mondhatnám azt, hogy igen, de ez ’14 előtt, hiszen már az elszámolás 
volt ’14-ben, a kivitelezés befejezése, inkább így mondom. Az elszámolás 
folyamatban van. Azt hallom, hogy többször több helyen jeleznek problémát azzal, 
hogy mi lesz a víziközmű-társaságok által összeszedett önrésszel. Azt kell mondjam, 
hogy a magam részéről nem tartom miniszteri kompetenciának, de azt a felvetést, 
hogy ezt az elszámolhatóság szempontjából mi hova tesszük, azt szívesen meg 
fogom vizsgálni, már csak azért is, mert… Hogy hogy történt ez valójában? 
Valójában úgy történt, hogy amikor elindult a beruházási folyamat, akkor volt, 
akivel 60 százalékon, volt, akivel 80 százalékon szerződtek le a támogatási 
szerződéssel. Majd EU szakmai álláspont, magyar költségvetés helyzete lehetővé 
tette, hogy ezt az önrészt - mentesítsük a falukat és a településeket. És ilyenkor jött, 
amit ön is mondott, hogy vagy NFM-es forrásból vagy BM-es forrásból ezt az 
önrészt kvázi kiváltottuk. Nem ismerem annyira a konstrukciót, inkább azt kell 
mondjam volt jogászként, hogy azt gondolom, azzal, hogy a települések a száz 
százalékos támogatással elszámolnak, szerintem a mi hatáskörünkön kívül kerül az 
önrész kérdése, amit ők beszedtek. Szerintem az nem minisztériumi hatáskör lesz, 
hiszen ő mit fog csinálni? Azt mondja, hogy volt száz százalékos támogatás, én 
kipipálom, hogy elszámoltam... (Hegedűs Lorántné közbeszólása.) De a támogatási 
szerződést kellett hogy módosítsák. De szívesen veszem a felvetését, és meg fogom 
vizsgálni. Erre most jogászként mondanám azt, hogy szerintem már nincs hozzá 
közünk, de lehet, hogy ön tudja jól, ezért mondtam, hogy az igazságnak két 
serpenyője van. Lehet, hogy ön tudja jobban, és erről még nekünk érdemi döntést 
kell hoznunk.  

Állami vállalatok 30 százalékos bérfejlesztése. Én csak azt tudom önnek 
mondani, hogy mi nagyon örültünk ennek is. Hogy ezt ki hogy értékeli, hogy ez a 
bérminimumhoz való felzárkóztatás vagy ez attól több? Ez érint százezer embert, én 
biztos vagyok benne, hogy a százezer emberből nagyon sokan vagy lehet, hogy 
mindenki szeretne többet keresni, de mi ennek is örültünk, hogy ezt a 40-48 
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milliárdot és a 26,5 milliárdot mi oda tudtuk a kormánytól tenni ezeknek a 
cégeknek a bérfejlesztésére. Mi ennek örülünk. 

A BKV-t elmondtam, egy kicsit előre vettem. Azt hiszem, nem volt más 
kérdés. Ha még van kérdés, akkor szívesen válaszolok. 

László Tamás képviselőtársam, a vizes vb kérdése. Még volt egy vizes vb 
kérdése, elnézést, képviselő asszonynak, nem mondtam meg, hogy hatástanulmány 
készült-e. Azt hiszem, talán ön kérdezte. Valaki kérdezte, bocsánat, nem tudom, 
hogy jól… 

 
ELNÖK: Én kérdeztem.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Elnök úr, bocsánat, 

akkor ön kérdezte. Értelemszerűen hatástanulmány készül. Természetesen 
hatástanulmányt akkor tudok véglegesíteni, amikor látom a végleges költségeket. 
Augusztus végén, de valójában az utómunkálatokkal együtt szeptember közepén lett 
vége az úszó vb-nek, most van a zárás, én azt gondolom, hogy mind a 
hatástanulmányról érdemi nyilatkozatot, illetve érdemi felkérést a big four 
valamelyik tagja akkor fog tudni tenni, ha már látjuk, hogy mennyibe került.  

Érdemes-e állami forrásból ilyet csinálnunk? Én mint a szervezőbizottság 
elnöke azt kell hogy mondjam, hogy igen, hiszen szerintem ennek van egy üzleti 
része, azt gondolom, hogy az hamarosan ki fog jönni, de most el tudnám mondani, 
hogy mióta mérnek Magyarországon szálláshelyet, először sikerült egy adott 
hónapban nagyobb árbevételt elérnünk, mint Bécs. Soha nem sikerült Bécset 
legyőznünk, soha. Kérdés, hogy le kell-e győznünk. A piaci szereplők azt mondják, 
hogy márpedig jó lenne, csak soha nem sikerült. Most tudnék számokat mondani, 
ha érdekli önöket, szívesen elküldöm, hogy a megkérdezettek kétharmada csak azért 
jött ide, mert az úszó vb-re jött. A megkérdezettek kétharmada javasolná másnak is, 
hogy idejöjjön. És a megkérdezettek kétharmada visszajön az úszó vb hatása miatt 
Magyarországra. Én azt gondolom, ezek mind olyan számok, amelyekre büszkék 
lehetünk. Azok a vélemények, most nem akarom Michael Phelps szakújságírója, aki 
azt mondják, hogy a legkukacosabb sportújságíró és mindenbe beleköt, ő olyan 
nyilatkozatokat tett, hogy erre tényleg büszkék lehetünk. Tehát szerintem megéri ezt 
csinálni, és éppen ezért a kormányzati álláspont az, hogy próbálunk is nagyobb 
világversenyeket idehozni. 

Vasútfejlesztés, 70-es vasút. Kedves Tamás, azt kell mondjam, hogy én 
nagyon rajta vagyok, hogy minél hamarabb ebből bejelenthető és érdemi fejlesztés 
tudjon megvalósulni. Küzdés van, mit tudunk elszámolni, mit nem, nem könnyű a 
helyzet, de igyekszünk minél hamarabb ebben önt is tájékoztatni. 

M44-es és az utak kérdése. Köszönjük a dicséretet. Én visszadicsérem önöket, 
ez mindkettejük érdeme, hiszen nem tudtam úgy beosonni a Parlamentbe, hogy ne 
kopogtatták volna meg a hátam, hogy hogy áll az M44. Én úgy gondolom, hogy az út 
elején járunk, nem vagyunk még a végén, de legalább már látjuk a fényt az alagút 
végén. Boldog képviselő úrral többször beszéltünk erről a kunszentmártoni 
elkerülőről, azt gondolom, hogy azt meg kell csinálnunk. Tehát valamilyen forrásból 
mindenképpen fogunk tudni rá pénzt szerezni. Ennek a felmérése, hogy ez 
mennyibe kerülne, illetve ennek a forrásnak a biztosítása most van folyamatban. 
Megnyugtathatja a választókat, illetve a lakókat Kunszentmártonban, hogy nem fog 
átmenni rajtuk a nagy forgalom, amit a szentesi felvezető esetleg idehoz. (Hegedűs 
Lorántné távozik az ülésről.) 
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A Budapest-Cegléd folyik. Azt kell mondjam, azt jól tudta, igen, a megegyezés 
megszületett, elhárultak a jogi akadályai annak, hogy a kivitelezés folytatódjon, 
ennek az újramegindítása most van folyamatban, remélhetőleg hamarosan ott is 
munkavégzés fog zajlani. 

Főútfejlesztés. Igen, mi pontosan tudjuk, hogy a 100 milliárdnak a hasznos 
elköltésére jó lenne minél hamarabb sort keríteni. Azt is jól érzékelte, hogy a 
közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt kerül sor - valakinek nem érdeke, hogy az út 
elkészüljön novemberben vagy esetleg októberben. Azt tudom neked mondani, hogy 
ahogy az időjárás engedi, és még érdemben szakmailag megalapozott munkát lehet 
végezni, a Közút el fogja végezni a főútfelújítási programban.  

Vantara úr, kedves Gyula, Békéscsaba vonatkozásában, azt gondolom, igen, 
folynak a munkák. Néha járok arra, azt kell mondjam, hogy inkább ötször elmegyek 
bármerre, akár Kisvárdára is, mint egyszer Békéscsabára, nagyon ráfért a felújítás. 
Ami kérdése volt, az a kerékpárút-fejlesztés. Azt kell mondjam, hogy a kormány 
kiemelt ágazatként kezeli a kerékpárút-fejlesztést, nem véletlenül van 
kormánybiztosa ennek a témának. 2014 és 2020 között 100 milliárd forintot 
szeretnénk forrásként bevonni, ennek egy része EU-s forrás, egy része TOP-os és 
egyéb EU-s források, ezen kívül 36 milliárd forintot szeretnénk hazai forrásból. A 
36 milliárd forintból 2330 kilométerhez nyúlnánk hozzá akár új, akár felújítás 
vonatkozásában, és több mint száz települést érint.  

Elnök úr, így első körben ennyit szerettem volna mondani. 

További kérdések, hozzászólások, reagálások 

ELNÖK: A képviselő asszony akarná pontosítani az egyik kérdését. 
Parancsoljon! 

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, csak nagyon 

röviden tényleg. A Földgázkezelő Zrt. és a Gazprom közötti szerződésben nem a 
magyar földgázellátásra kérdeztem rá. Az van benne, hogy bizniszelni fog ez a két 
cég valamit valahol, nem Magyarországra vonatkozik ez feltétlenül. Az a kérdés, 
hogy van-e tervben ilyen üzlet, vagy lehet-e bármi ilyenre számítani, hiszen ez 
szerepel a szerződésben. Köszönöm szépen. 

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Igen, akkor nem 

értettem, azt gondoltam, hogy a magyar kérdésre irányul.  
Csak azt tudom mondani, hogy tulajdonosijog-gyakorló vagyok és nem 

ügyvezető. Tehát ha az ügyvezető úgy gondolja, hogy üzleti potenciál mellett a 
Gazprommal való kereskedelem üzletileg külföldön eredményes és hasznos lehet a 
tulajdonosnak, így a magyar állam számára, akkor azt gondolom, abban nincsen 
kivetnivaló, de ennek se a mértékéről, se a - ez inkább még csak elméleti terv, mint 
gyakorlat.  

Azt gondolom, legelőször ezzel a kérdéssel tulajdonosijog-gyakorlóként majd 
az üzleti terv elfogadásakor fogunk találkozni, hiszen ha jelentős, fogalmazzunk így, 
árbevétel-növekedés vagy növekedés történik, akkor meg fogjuk kérdezni, hogy jó, 
de ez honnan ered, és amennyiben ő azt fogja mondani, hogy igen, külföldön 
szeretne bizniszelni a Gazprommal, akkor tulajdonosijog-gyakorlóként akkor van 
jogom nekem, illetve a magyar államnak vagy a magyar kormánynak dönteni, hogy 
köszönjük, de mi úgy gondoljuk, hogy ez az együttműködés már nem, tehát a 
gazdasági érdeket felülírhatja esetleg egyéb érdek. Mivel ez most még csak elméleti 
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kérdés, erre többet nem tudok mondani, de mondom, nekünk legelőször ezzel akkor 
lesz dolgunk, amikor az üzleti tervben ezt beterjesztik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is lenne egy-két kiegészítő kérdésem, 

hogy jól értettem-e a miniszter úr szavait. Az első az volna, hogyha jól értettem, 
akkor a Duna Arénát úgy építettük meg, hogy fogalmunk nincs arról, hogy mit 
szeretnénk utána vele csinálni, és hogy ez mennyibe kerül. Azt mondta a miniszter 
úr, hogy megépítjük, aztán majd meglátjuk, leírtam szó szerint. Ez azt jelenti, hogy 
semmilyen terv nem létezik arra, hogy mit akarunk kezdeni vele, és ez mennyibe 
kerül az adófizetőknek.  

 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Nem, nem, nem, 

félreértette, elnök úr. Én azt mondtam, hogy jelenleg nem tudom megmondani, 
hogy mennyibe kerül, és hogy mennyibe kerül az adófizetőknek, mert volt egy 
állapot, volt egy öthónapos működés egy nagy arénára. Mi pontosan tudjuk, hogy 
mit szeretnénk ezzel kezdeni és hogy mi a cél ezzel: egy 5500-as úszóaréna 
véglegesítése. Csak hogy az elnök úrnak elmondjam, több országból, Koreából, 
Japánból itt voltak, akik szintén üzleti vagy gazdasági modellként fogják ezt 
alkalmazni. Ők is azt mondták, hogy ez jó dolog, hogy csak a vb-re felépítem ilyen 
nagyra, majd visszabontom.  

Tehát én csak azt mondtam ezzel, hogy pontosan tudjuk, mit fogunk vele 
csinálni, csak hogy mennyibe kerül, azt nem tudom most még megmondani, mert 
ami adatom van, az egy nagy arénára vonatkozik, kisebb arénára vonatkozó 
gazdasági számításaink még nincsenek, maximum becslés áll rendelkezésre, de azt 
meg tudjuk, hogy a becslés egy olyan dolog, amit az élet felülír. Azt gondolom, ha 
egy év múlva is még miniszterként itt fogok ülni, és felteszi ezt a kérdést, akkor 
pontosan meg fogom tudni válaszolni, mert lesz egy féléves tapasztalatunk, hogy 
mennyibe kerül a kis aréna üzemeltetése. Tehát van tervünk, volt is elképzelésünk, 
és a terv szerinti üzemeltetés fog megvalósulni.  

 
ELNÖK: Bocsánat, akkor mégis jól értettem! Tehát nem tudjuk megmondani, 

hogy az utóhasznosítás mennyibe kerülne, majd csak akkor, amikor már 
hasznosítjuk és vannak rá konkrét adatok.  

A másik az, hogy akkor tud-e arra a miniszter úr mondani egy olyan választ, 
hogy mikorra tudjuk lezárni ezt az úszó-vb-s projektet, hogy ez mennyibe került, 
mert ezt halljuk most már lassan egy éve, hogy majd most már nemsokára minden 
projekt lezárul, és mindenről lehet majd számot találni. Tehát tud-e mondani egy 
határidőt, amit be is tudnak esetleg tartani? Lehet ez tíz év, öt év, tehát bármi, csak 
olyan, ami tartható határidő lenne. Én nem osztanám azt a nézetet, hogy ez egy 
szemantikai vita, mert értem, hogy az olajteknővel mit kell csinálni meg mit nem, de 
azért ezek a beruházások valószínűleg nem ebben az ütemben valósultak volna meg 
Budapesten, ha nem lett volna vizes világbajnokság Magyarországon.  

Tehát én értem, hogy mindenki szeretne szép uszodában úszni, például 
Veszprémben is szeretnének szép uszodában úszni az emberek, de mégsem az 
valósult meg először, hanem ez, mert itt volt egy vizes vb. Ezért azt mondani, hogy 
ennek semmi köze nincs fejlesztési oldalról ahhoz, hogy most be kell-e számítani a 
költségbe vagy nem - ezért kértem a miniszter urat, hogy most ezt a szemantikai 
problémát tegyük félre, és egy összárat mondjon, ami a vizes világbajnokság 
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megrendezése, vagy előrehozott beruházás, vagy bármi más, tehát ebben kellene egy 
végső szám meg egy határidő.  

Mint hogy azzal sem tudok mit kezdeni, hogy a különböző mellékletek mit 
jelentenek, mert a magyar parlament elé 25 milliárdos támogatottsági igénnyel 
érkezett meg ez a javaslat. Hozzáteszem, az MSZP frakciója támogatta akkor ezt a 
25 milliárdos javaslatot, majd egy hónappal később már felugrott ez majdnem a 
duplájára. Ezzel csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy valakik nem kellő 
gondossággal terjesztettek a magyar Országgyűlés elé egy ilyen javaslatot. 

A másik, erre nem válaszolt a miniszter úr, hogy a hasznosításban az ön által 
felügyelt sportlétesítményeknél milyen beleszólása van a sportállamtitkárságnak. 
Régen ez úgy működött, volt alkalmam felügyelni államtitkárként, hogy a 
sportállamtitkárság dönti el a sporthasznosítás szempontjából szükséges időket, 
egyebeket, nem pedig egy ehhez nem értő minisztérium, hiszen annak más a 
feladata, ahogy erre ön is felhívta az én figyelmemet.  

A második kérdés a CÖF-fel kapcsolatos. Miniszter úr, nem arra vonatkozott 
a kérdés, hogy az MVM-nél a szokásos ügymenettől eltért-e a társadalmi 
szerepvállalás keretében odaítélt összeg, tehát valószínűleg, biztos, hogy jogilag 
ugyanúgy adtak a CÖF-nek is pénzt, mint ahogy bármely más civil szervezetnek. 
Tehát a kérdés nem arra irányult, hogy most akkor valami külön eljárásban tették-e 
ezt vagy valami speciális, egyedi módon meghatározott módszerrel, hanem arról 
szólt, hogy az ön személyes ízlése szerint, ha erről ön dönthetett volna, vagy nem 
tudom, hogyan tudom még személyesebbé tenni a kérdést.  

Ön szerint nincs-e mégis valami érdekes összefüggés aközött, hogy a CÖF, 
CÖKA folyamatosan politikai véleményt nyilvánít, meglepő módon mindig a 
kormányt támogatva teszi ezt a politikai véleménynyilvánítást, kiosztva egyébként 
az ellenzéket vagy bárki mást, akik nem értenek egyet a kormány álláspontjával, 
azokat a szereplőket, és érdekes módon ez a szervezet kap az MVM-től ilyen 
nagyságrendű támogatást? Még egyszer mondom, nem egy inkubátorokkal 
foglalkozó civil egyesület, vagy alapítvány, vagy nem a beteg gyerekekkel foglalkozó, 
vagy az előbb felsorolt számos más társadalmi szerepvállalás keretében szerintem 
sokkal hasznosabb és nagyobb PR-értékkel bíró projekt mind a Szerencsejáték, 
mind az MVM szempontjából. Tehát magyarul: ön akkor ezek szerint semmilyen 
politikai kapcsolatot nem lát az MVM döntése és a CÖKA támogatása között.  

És arra sem válaszolt a miniszter úr, hogy kaphatunk-e listát esetleg öntől 
arról, hogy az MVM kiket támogatott, mekkora összeggel akármilyen forrásból, 
mert mégiscsak egy állami cégről van szó, még akkor is, ha máshonnét is szerez 
valóban bevételeket.  

A harmadik a romaközponttal kapcsolatos. Értem, hogy belecsimpaszkodik a 
miniszter úr abba, amibe senki nem kérdezett, tehát olyan kérdés nem hangzott el, 
hogy a sport hasznos és jó eszköz az ön véleménye szerint a romafelzárkóztatás 
szempontjából. Már csak azért sem, mert amikor felügyeltem ezt a területet 
államtitkárként, akkor mi kezdeményeztünk először szociálisan hátrányos 
helyzetűek sportjára külön költségvetési fejezetet. Tehát magyarul egyetértünk 
ebben, hogy a sport fontos. Én az ön figyelmébe ajánlanám a cselgáncs mellett meg 
a boksz mellett, ami valóban a roma sportolóknak egy kiemelt ágazata, a magyar 
focit is. Már csak azért is teszem, mert a cigányválogatott tiszteletbeli tagja voltam. 
Tehát magyarul én azt kérdezném öntől, hogy akkor valóban nem a kézilabdacsapat 
használja ezt a létesítményt, hanem akkor ezek szerint a helyi profi klubnak a 
személyeivel egy roma felzárkóztatás zajlik. És talán ön is megválaszolta a 
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kérdésemet, hogy én miért tettem föl, hiszen számon kérte, hogy mi köze van ennek 
a minisztériumhoz, de ezek szerint önt is érdekelte ez a kérdés, mert azt mondta, 
hogy megkérdezte a helyieket, hogy mit csináltak vele. Tehát csak az érdekelne, 
hogy ez egy szabályszerűen felhasznált európai uniós forrás, amit ha bármikor 
megnézik a helyiek, akkor ott egy roma felzárkóztatás zajlik, ami egy kiváló dolog, 
valóban igaza van. 

Sajnálom, hogy nekem több információm van a veszprémi ügyről, mint 
önnek, merthogy az ön minisztériuma fogja ezt a fejlesztést végrehajtani. Tehát, ha 
jól értem a helyi híreket, akkor a 4 milliárd valóban egy uszodára vonatkozott, a 10 
milliárd viszont már egy sportkomplexum-fejlesztésre vonatkozik. Ezért ugrott meg 
két és félszeresére ez a támogatási összeg. Tehát legutóbb, amikor a miniszterelnök 
úr ott járt, akkor arról volt szó, hogy egy sportuszoda-építésbe kezdünk. Valóban, a 
sportuszodában nem szoktak kézilabdázni, de egy sportlétesítmény-fejlesztésben 
már valóban a veszprémi kézilabda klub is lehet egy pozitív szereplője, 
kedvezményezettje ennek, ami - még egyszer mondom - kiváló dolog. Csak 
mégiscsak felmerül az, hogy akkor ugrik meg ez a támogatási összeg, és akkor 
segítek a hidat megképezni a két állításom között, amikor Mészáros Lőrinc 
bevásárolja magát a veszprémi kézilabda klubba, akkor hirtelen két és félszeresére 
ugrik ez a fejlesztési forrás. 

A következő ilyen, csak hogy még egy példát tudjak mondani, ami szintén 
önhöz tartozik, ez a Balaton-fejlesztés, ugye itt 300 milliárd forintos fejlesztési 
forrásról szólnak a hírek. Na most, ezt a forrást is visszavonták a nyár folyamán 
egyszer pályázatok kapcsán, akkor ennél talán kisebb összegről volt szó, arra 
ígéretet tett a miniszter úr akkor is, hogy újra kiírják ezeket a pályázatokat, és itt is, 
hogy, hogy nem, a Balaton fejlesztése nehezen valósulhat meg Mészáros Lőrinc 
nélkül, hiszen szinte megvásárolta az összes kempinget és egyéb más létesítményt a 
Balaton körül. Tehát itt is a rosszakarók feltételezhetik a kormányról, hogy addig 
nem költötték el a pályázati pénzeket, ameddig Mészáros Lőrinc nem került 
birtokon belül. Most, hogy birtokon belül van, most már el lehet költeni a 300 
milliárd forintot az ő általa tulajdonolt létesítmények felújítására vissza nem 
térítendő európai uniós támogatásokat is igénybe véve.  

A Budapest-Belgrád útvonalnál, megint csak így kell összegezzem miniszter 
úr válaszát, hogy azt hinné az ember, hogy úgy írunk alá egy kötelezettséget 
nemzetközi szerződés szempontjából, hogy tudjuk, az mennyibe kerül az 
adófizetőknek. Most a válaszából az derült ki, hogy fogalmuk sincs arról, hogy ez 
mennyibe fog kerülni. Na most, innentől kezdve az egy elgondolkodtató kérdés, 
hogy mekkora felelősséggel végzi a munkáját a magyar kormány, hogyha úgy írunk 
alá mindenféle szerződést, hogy nem tudjuk számszerűsíteni, hogy ez körülbelül a 
magyar adófizetőknek mekkora összegbe fog kerülni. Tehát ez egészen biztosan nem 
a helyes út. 

És még egyet kérdeznék miniszter úrtól, hiszen itt a képviselőtársaim is 
fölvetették, hogy meg tudja-e mondani azt, hogy hány kilométer autópálya, autóút 
és út épült az elmúlt négy évben. Hogyha erre van valamilyen adata, azt 
megköszönném, mert az valóban üdvözítő, hogy Békés megyében jól állunk, de 
esetleg az ország más területein is lehetne hasonló előrelépést tenni, például a 8-as 
főút, az M8-as autópálya építése szempontjából is egészen biztosan felmerülhetne 
ez a kérdés.  

Parancsoljon, miniszter úr! 
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Dr. Seszták Miklós válaszai 

DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm. A Duna 
Arénát megbeszéltük, nézeteltérés fennáll vagy szemantikai kérdés fennáll, hogy mit 
hova sorolunk. 

Ki fogja hasznosítani? Ez nagyon egyszerű kérdés, már olyan szinten, hogy a 
sportállamtitkárságnak a versenysporttal összefüggésben történő hasznosításban 
mindenképpen véleményezési és döntési joga is van, ez természetes. A majdani 
üzemeltetőnek a döntési potenciálja az, hogy a nem versenyszerű, tehát nem a 
versenyfelkészülés céljára szolgáló vízhasználatot kinek és hogy fogja biztosítani. Az 
már nem sportállamtitkársági kérdés lesz.  

CÖF és MVM… 
 
ELNÖK: Bocsánat! És mikor hallunk egy végső számot, hogy mennyibe 

került ez az egész? 
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Bocsánat! Azért nem 

tudok időpontot sem mondani, csak mondok egy példát: múlt héten a Budapest 
2017 Lausanne-ban járt, hogy a végső elszámolást a FINA-val megtegye, ott jelentős 
sikereket elért, de még ott legalább egy-két hét kell, mire azt megoldják. Ettől 
nagyobb elszámolási kérdés például a szállodák kötbérigényének a jogszerű vagy 
jogszerűtlen volta. Hogy miről van szó? Szállodai kontingensek lettek lekövetve, és 
nem hívták le vagy nem ott hívták le, ebből van elszámolási kérdés. Ha ez peren 
kívül megoldódik, akkor az elszámolás záros időn belül lezárulhat, a végleges, ha ez 
jogi útra terelődik és ebből peres eljárás lesz, akkor a magyar igazságszolgáltatás 
határidejét kiszámolni nem lehet, se a mértéket nem tudom, hiszen ők követelnek 
tőlünk, amit nem fogunk kifizetni. Tehát ők perelnek, nem is mi perelünk, ezt nem 
fogom tudni megmondani. Ennek megfelelően az összegszerűséget is akkor fogjuk 
tudni csak megmondani. Most nem tudom megmondani.  

A CÖF, MVM - csak ismételni tudom önmagam. Az biztos, egyértelműen 
tudok rá válaszolni, hogy ennek semmilyen politikai összefüggése nincs a CÖF-
támogatás és esetleges, ön által említett valós vagy valósnak vélt politikai felhang 
mellett. Én azt tudom mondani a legjobb tudásom szerint, hogy bármely általam 
irányított, tehát tulajdonosi joggyakorlásként hozzánk tartozó gazdasági társaság 
társadalmi szerepvállalás keretében történő támogatása egy átlátható, évek óta 
működő rendszer keretében zajlik, ebben se előtte, se utána nem volt olyan 
információnk, ami ettől eltérő lett volna.  

A roma központ… 
 
ELNÖK: Bocsánat, listát kaphatunk erről, miniszter úr, az ön 

minisztériumától?  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Meg fogjuk nézni, de 

azt gondolom, hogy minden olyan, ami közérdekű adatként érdeklődésre számot 
tarthat, az fenn kell hogy legyen a honlapon, tehát ott megtalálható.  

 
ELNÖK: Nincsen! 
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DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Erre választ fogok adni, 
jó? Tehát azt mondtam, hogy ami jogszerűen kiadható, azt biztos ki fogjuk tudni 
adni. 

Szegény romák… Egyértelműen jogszerű. Valaki jönne már le oda! A 
hírtévések egyszer lejöttek két órára, én meg ott élek mindennap.  

 
ELNÖK: Azt mondták, hogy kidobták őket.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Kiket?  
 
ELNÖK: A riportereket.  
 
DR. SESZTÁK MIKLÓS nemzeti fejlesztési miniszter: Ha bejönne valaki úgy 

a lakásomba vagy az én általam üzemeltetettbe, lehet, hogy én is azt csinálnám. 
Csak azt akarom mondani, hogy ez a központ megépült, nem tudom, három éve. 
Három évig használták ilyen mindenféle rendezvényekre. Majd most kitaláltak egy 
hasznosítást, hogy végre legyen egy állandó hasznosítás, most ez a baj. Tényleg nem 
értem, hogy mi benne a baj. Hiszen az azért régen rossz lenne, ha ez az épület a 
kisvárdai versenysport fitneszterme lenne, hogy így fogalmazzak, azért annál már 
kicsit magasabban vagyunk sportban. Tehát csak azt tudom mondani, elnök úr, 
hogy biztos, hogy szabályszerű, és értelemszerűen mind a város, mind az érintettek 
állnak bármilyen vizsgálat elé, biztos jön ezek után. Tehát várják szeretettel, hajrá!  

Balaton, Veszprém, Mészáros Lőrinc és egyéb ilyen összekapcsolások. Én 
most az MTÜ-t tudom mondani, mert a Balaton vonatkozásában már aktívan részt 
vettem benne. Volt egy kormányzati váltás, úgy döntött a kormány - irányváltást a 
turisztikában -, hogy innentől kezdve nem 18 cég, 18 állami intézmény fogja a 
turisztikát felügyelni, hanem egy cég fennhatóságába teszik. Értelemszerűen ennek 
a cégnek az első dolga az volt, hogy a már elméletileg tervezett, de még ki nem írt 
pályázatokat… - nem is kellett visszavonni, hanem úgymond annulálja, és az új 
rendszer szerint építse ki. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen helyénvaló.  

És hogy akkor mennyibe kerül ez a Budapest-Belgrád? Azt mondjuk, ahogy a 
nemzetközi szerződést aláírtuk, azt az adott készültségi szakban a legmaximálisabb 
információval ellátott tudat mellett tettük. Értelemszerűen, hogy mennyibe kerül, 
mennyire fognak rá vállalkozni, mit fog átvállalni ebből majd a másik fél, milyen 
finanszírozásból, ez mind a jövő zenéje. Elnök úr, ennyit tudtam elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat, miniszter úr, még akkor is, ha 

fennmaradtak vitás kérdések, folytatni fogjuk valószínűleg ezt a vitát a következő 
hetekben, hónapokban, amíg még a parlament ülésezik. Ettől függetlenül köszönöm 
szépen, hogy próbált rá a lehető legrészletesebben válaszolni. Megköszönöm a 
jelenlétét és a kollégáinak a jelenlétét is.  

A bizottságnak még lesz egy rövid napirendi pontja, amelyet a mai bizottsági 
ülésen kell vigyünk. (Dr. Seszták Miklós: Viszontlátásra, elnök úr!) További szép 
napot kívánok önnek is! (Dr. Seszták Miklós és munkatársai távoznak az ülésről.) 
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A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. § alapján)  
(Kijelölt bizottság) 

Akkor a bizottság folytatná a munkáját a következő napirendi ponttal. A 
2. napirendi pontban Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
lefolytatására kerül sor kijelölt bizottságként. (Banai Péter Benő és munkatársai 
bejönnek a terembe.) 

Miközben az államtitkár úr helyet foglal, én is üdvözlöm önt is a bizottsági 
ülésen, ennek a napirendi pontnak a tárgyalását kezdenénk meg. Az Állami 
Számvevőszék kapcsolódó jelentése a parlament honlapján, a törvényjavaslat 
mellett megtalálható. A törvényjavaslat általános vitája október 19-én volt a plenáris 
ülésen, módosító javaslatot nem nyújtottak be a képviselők a törvényjavaslathoz.  

A vita két szakaszban zajlik a mai bizottsági ülésen. Az első szakaszban a 
törvényjavaslat egésze vonatkozásában kell lefolytatni a részletes vitát, vizsgálva azt 
is, hogy az megfelel-e a határozati házszabályi rendelkezések 44. §-a 
(1) bekezdésében foglaltaknak.  

Meg is nyitnám az első szakasz vitáját. Itt megadnám az első hozzászólás 
lehetőségét Banai államtitkár úrnak az előterjesztésre, szóbeli kiegészítésre. 
Parancsoljon, államtitkár úr! (Witzmann Mihály távozik az ülésről.) 

Banai Péter Benő szóbeli kiegészítése 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat általános 
vitája lezajlott, ott a főbb tartalmi kérdésekről szó volt. Ha megengedik, én csak azt 
hangsúlyoznám, hogy azt gondolom, mind a makrogazdasági számok összességében 
kedvezően alakultak, az Európai Unió átlagos növekedése felett, 2,2 százalékkal 
bővült a magyar gazdaság, az egyensúlyi mutatók is igen kedvezőek voltak, a folyó 
fizetési mérlegünk jelentős többlettel zárt, illetőleg az államháztartás hiánya a 
tervezetthez képest kedvezőbben, a GDP 1,9 százalékában alakult. Ez párosult egy 
államadósság-csökkenéssel, és azt gondolom, legalább ennyire fontos, hogy a tavalyi 
év során a reálbérek jelentősen növekedtek: a nettóátlagbér-növekedés 
7,8 százalékos volt, és a 0,4 százalékos inflációnak köszönhetően ez 
7,4 százalékos reálbér-emelkedést eredményezett.  

Röviden, összefoglalóan a zárszámadási javaslatról ennyit szerettem volna 
mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Parancsoljon, alelnök úr!  

A frakciók álláspontjának ismertetése 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Egy többségi véleményt szeretnék mondani a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/17578. számú 
törvényjavaslathoz.  

A kormány az Alaptörvény 36. cikkének megfelelően készítette elő és 
nyújtotta be a zárszámadási törvényjavaslatot. A 2016. évi költségvetés végrehajtása 
a jogszabályi előírásoknak megfelelt, a törvényjavaslatban szereplő pénzügyi adatok 
megbízhatóak. A kormány a tavalyi esztendőben is folytatta a fegyelmezett 
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költségvetési politikáját, így az államháztartás helyzete mindvégig stabil volt. A 
makrogazdasági mutatók tekintetében a 2016. évet 2,2 százalékos gazdasági 
növekedéssel zártuk, ami az EU átlagos szintje feletti teljesítménynek számít. Az 
államháztartás uniós módszertan szerinti hiánya 1,9 százalékra teljesült, miközben a 
nemzetiössztermék-arányos bruttó államadósság a 2015. évi 74,7 százalékos szintről 
73,9 százalékra csökkent.  

Örömteli, hogy a magyar államadósság szerkezete is átalakult: a devizaarány 
a 2011. év végi 52 százalékról 29 százalékra, a külföldi hitelezők aránya pedig 
65 százalékról 42 százalékra esett, ez hozzájárult az ország devizakitettségének és 
külső sérülékenységének mérséklődéséhez. Az államháztartás stabilitását jól 
mutatja az a tény, hogy a költségvetés módosítására mindösszesen egy, azaz egy 
alkalommal került sor 2016-ban, ennek keretében a kormány javaslatára 
420 milliárd forintos többletforrás került biztosításra többek között oktatásra, 
családok támogatására, gazdaságfejlesztésre, vidékfejlesztésre, agrártámogatásokra, 
valamint a tömeges bevándorlás kezelésére. 

Fontos kiemelni, hogy az előző esztendőben mind a három nagy 
hitelminősítő ismét „befektetésre ajánlott” kategóriába emelte hazánkat, aminek 
köszönhetően még stabilabb lett az adósságfinanszírozás. Magyarország gazdasági 
növekedése ma már kiszámítható és fenntarthatóvá vált, hiszen a növekedést egyre 
több tényező is segíti. A háztartások javuló jövedelmezőségi helyzete növeli a 
fogyasztást, ami 4,2 százalékos volt 2016-ban. Ez annak is köszönhető, hogy egyre 
több embernek van munkája: a foglalkoztatottak száma 3,4 százalékkal bővült, az 
aktivitási ráta pedig elérte a 70 százalékot. Az export továbbra is meghatározó volt, 
amit az is mutat, hogy az előző években rekordszintet ért el a külkereskedelmi 
többlet. Az infláció nem volt jelentős, mindösszesen 0,4 százalékkal nőtt, ami 
szintén a tervezettnél alacsonyabb volt.  

A makrogazdasági folyamatok és a tényadatok tükrében összességében 
megállapítható, hogy 2016-ban a magyar gazdaság főbb szektorai erősödtek, 
mindemellett az egyensúlyi mutatók is kiválóak maradtak. Ennek függvényében a 
Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja a zárszámadást elfogadásra javasolja. 
Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, alelnök úr. Engedjék meg, hogy én is 

ismertessem az MSZP-frakció kisebbségi véleményét a vonatkozó törvényhez. 
Az Országgyűlés Költségvetési bizottsága lefolytatta a törvényjavaslat 

részletes vitáját. A bizottság részletes vitáról szóló jelentésének elfogadása során 
kisebbségben maradt, az MSZP képviselőcsoportjához tartozó bizottsági tagként 
ezért az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat különböző bekezdései 
alapján az alábbi kisebbségi véleményt szeretném előterjeszteni. 

Az elmúlt években mind a költségvetésről, mind az annak végrehajtásáról 
szóló törvényjavaslat bizottsági vitája során az MSZP felhívta a figyelmet, hogy azok 
sem megalapozottnak, sem áttekinthetőnek nem nevezhetők. A Nemzetgazdasági 
Minisztériumot képviselő állami vezetők ezzel szemben mindig cáfolták, hogy a 
költségvetések és a zárszámadások ne felelnének meg a közpénzügyi előírásoknak.  

Októberben azonban kiderült, hogy pont a legfontosabb számok esetén 
totálisan megalapozatlanok ezek a törvényjavaslatok, így a 2016-os zárszámadás is. 
Az Eurostat ugyanis kijelentette, hogy az állam foglyul ejtett bankként kezeli az 
Eximbankot, így azt az államháztartáson belülre kell sorolni, vagyis a legfontosabb 
mutatók közül egyik sem lehet valós, sem az államadósság, sem a deficit mértéke. 
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Ha korrigáljuk az adatokat, akkor az európai statisztikai hivatal szerint 
Magyarország államadóssága 2016 végén majdnem 700 milliárddal magasabb, mint 
amit a kormány az Országgyűlés számára bemutatott. Így kijelenthető, hogy az 
előttünk fekvő törvényjavaslat megalapozatlan, az adatok hibásak, a közpénzügyi 
előírásokat nem teljesíti, mivel az államadósság csökkenése csekélyebb, mint a 
jogszabályokban meghatározott, a GDP 60 százaléka feletti rész évente egyhuszad 
százalékos mérséklése. 

A harmadik legfontosabb mutató, a GDP-növekedés terén is a térség 
sereghajtói vagyunk, például esélytelen, hogy a szlovákokat valaha is utolérjük, 
ellenben Romániában egyre kevésbé számít populista szólamnak, hogy lehagyják 
Magyarországot, hiszen 4,6 százalékos bővülésük kétszer olyan gyors, mint a miénk, 
sőt a pénzügyi válságot nehezen viselő Szlovénia és Horvátország is 3 százalék feletti 
GDP-növekedést produkált. Eközben versenyképességünk nem javul, a Világbank 
adatai szerint hét helyet is rontva a 47. helyen állunk, a térségből csak Bulgáriával 
vesszük fel a versenyt. 

Ami a tartalmi kérdéseket illeti, feketén-fehéren látszik, hogy a jóléti 
kiadásokon mindenáron spórolni akarnak, miközben arról már nemigen akarnak 
beszélni, hogy a többségnek romlik az életszínvonala. A szociális biztonságra, a 
nyugdíjakra a költségvetés arányában még a válsággal nehezített 2010. évben is 
sokkal többet fordított, mint 2016-ban. Továbbra is a legnagyobb vesztesek közé 
tartozik az egészségügy, a kórházi osztályok már nem tudják biztosítani az állandó 
orvosi felügyeletet, a háziorvosi rendszer a működőképesség határán, vannak olyan 
körzetek, amelyek évek óta nem láttak háziorvost. Az oktatásra is kevesebbet 
fordítanak arányaiban, mint 2010-ben, általános a pedagógushiány, már nem csak a 
kis falusi iskolákban, de már a budai kerületekben is bármilyen szakos tanárt 
felvennének. Eközben itt a legnagyobb a fluktuáció. Úgy látszik, a tanárok a 
tényeknek hisznek, nem pedig a sikerpropagandának.  

A 2016. évi zárszámadás hiteltelen, megalapozatlan számadataira tekintettel, 
továbbá arra, hogy a nyugdíjasok biztonsága, az egészségügy és az oktatás területei 
veszítettek az Orbán-kormány 2010-es hatalomra jutása óta, az MSZP 
képviselőcsoportja a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat 
elfogadását nem támogatja. 

Köszönöm szépen a lehetőséget. Most megadnám a szót alelnök asszonynak. 
Parancsoljon! 

 
DEMETER MÁRTA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Én is 

szeretném ismertetni az LMP-frakció kisebbségi álláspontját a Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslathoz. Ezt értelemszerűen nem fogjuk támogatni, mégpedig a 
következők miatt. 2016-ban kiteljesedett az Orbán-kormány költségvetési 
filozófiája, egyrészt a hiány kordában tartását és az adósság névleges csökkentését 
jelenti mint pozitívumot. Ennyiben ez sajnos ki is merül. Másrészt viszont jelenti az 
egyre felelőtlenebb és átláthatatlanabb gazdálkodást is, felelőtlenség a közpénzek 
költésében, felelőtlenség a jövő iránt az EU-s források elköltésében, és felelőtlenség 
a jövő iránt a saját erőforrásaink kezelésében. A nagy társadalmi közszolgáltatási 
rendszerek működése ennek megfelelően a felszíni kedvező pénzügyi mutatók 
ellenére romlik.  

A felelőtlenség fontos vetülete az is, ahogy az EU-s és egyébként a hazai 
fejlesztési forrásokhoz hozzáállnak: puszta zsákmánynak tekintik ezeket a 
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forrásokat, ami úgymond nekik jár az ország érdekében végzett áldásos 
munkájukért. Ennek megfelelően haza is viszik, haza is lopják, elköltik saját és 
baráti projektekre, lefölözik a közbeszerzéseket, kastélyok, jachtok, birtokok lesznek 
a nekünk szánt forrásokból. 

Felelőtlen az EU-s pénzek elköltése, mert nem a jövőt szolgáló fejlesztésekre 
megy. Még ha oktatási vagy innovációs támogatásokról is van szó, nincs mögötte 
megfelelő ellenőrzés, szakértelem, visszacsatolás. Az ország humántőkéje nem nő, 
még az oktatásra szánt pénz is elfolyik sajnos. 

2016 elején már ízelítőt kaphattunk abból, mi vár az országra 2018 után a 
Fidesz felelőtlen gazdaságpolitikája és az EU-s pénzek hirtelen visszaesése miatt. A 
Fidesz-kormányok elpazaroltak két Marshall-tervnyi tőketámogatást úgy, hogy sem 
a hazai magyar gazdaságot, sem a humán és természeti alapjait nem erősítette meg.  

Sokszor lett volna alkalmuk a kormánypárti képviselőknek és magának a 
kormánynak is a korrekcióra. Az LMP 2016-ban is benyújtotta a költségvetési 
módosító javaslatait. Ezek a módosítók jelezték, mik az LMP szerint a legfontosabb 
teendők az ország felemelésére, mire kellene átcsoportosítani a forrásokat. 2018-tól 
ezeket az LMP meg is fogja valósítani. Az alapvető feladat, hogy ma Magyarországon 
munkából meg lehessen élni, tisztességes munkáért tisztességes béreket szükséges 
adni. Ma ez milliók számára sajnos csak egy vágy, hiába dolgoznak napi nyolc órát, 
nem tudják eltartani magukat és a családjuk. A dolgozói szegénység ellen a 
legfontosabb és a leghatásosabb eszköz a nettó bérek társadalmi szintű emelése. Ezt 
a személyi jövedelemadó sávos csökkentésével és a járulékok csökkentésével lehet 
elérni. Ha az LMP javaslata szerint a minimálbér adómentes lesz, és utána az 
átlagbérig is mindenki számára csökken az adó, akkor a minimálbéreseknek 30, az 
átlagbéreseknek 20 százalékkal nő majd a nettó jövedelme. Ez több tízezer forintot 
jelent fejenként és havonta.  

A dolgozói szegénységet egy általános nettó béremelés, amit a személyi 
jövedelemadó sávos csökkentésével lehet elérni, tudja megoldani. Magyarországon a 
dolgozói szegénység milliókat érint, hiába dolgozik valaki napi nyolc órát, a bérből 
nem tud megélni, nem tudja eltartani a családját. Ez az állapot fenntarthatatlan, és 
azonnal gondoskodni kell arról, hogy tisztességesen meg tudjanak élni az emberek 
munkabérből is. 

A dolgozói szegénység felszámolását célozza a régóta rendezetlen 
közszolgálati bérek emelése az oktatásban, egészségügyben, szociális szférában, 
önkormányzatoknál, az alapvető élelmiszer áfájának csökkentése és a családi pótlék 
emelése is az LMP részéről. 

Az alanyi jogon járó családtámogatások köztudottan nagy szerepet játszanak 
a szegénység és a gyermekszegénység csökkentésében, a családi pótlékról pedig 
tudjuk, hogy 2008 óta az nem emelkedett. 

A béremelések csökkentik az elvándorlást, lassíthatják a vidék kiürülését. Így 
volna egyedül lehetőség a jövőbe fektetni az oktatás, egészségügy, tömegközlekedés, 
környezetvédelem és más közszolgáltatások rendbehozatalával, egy XXI. századi 
társadalom és gazdaság kereteinek kialakításával, és erre alapozva megerősíteni egy 
modern, versenyképes, elsősorban helyi és hazai erőforrásokra támaszkodó 
gazdaságot. 2016-ban ezt is célozták módosító javaslataink az oktatás, egészségügy 
forrásainak visszapótlásával, a tömegközlekedés áfájának csökkentésével, a vidéki 
alsóbbrendű utak felújításával, a közösségi gazdaságfejlesztési alap és a zöld 
beruházási alap felállításával, illetve a környezeti kármentesítési programmal, a 
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nemzeti parkok támogatásával és a korrupció letörését célzó intézkedéseinkkel. 
Köszönjük szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, röviden bármit kíván reagálni? 

Ha nem, nem akadályozzuk meg.  

Banai Péter Benő reflexiói 

BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Megmondom őszintén, hogy nem terveztem, de az 
elhangzott… 

 
ELNÖK: Akkor isten ments, akkor megköszönjük államtitkár úrnak.  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ha már 

elnök úr megadta a szót, ha meg tetszik engedni, akkor röviden reagálnék… 
 
ELNÖK: Természetesen.  
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): …, mert 

azt gondolom, hogy vannak olyan megállapítások a tisztelt elnök úr, illetőleg alelnök 
asszony részéről, amelyekkel vitatkoznom kell. 

Szűcs alelnök úr konkrét számokat idézett, én ezen a vonalon továbbmenve, 
engedjék meg, hogy válaszoljak a fölvetésekre. Ez előtt ugyanakkor az alapkérdés az, 
hogy megbízhatók-e azok a számok, amelyeket a kormány az Országgyűlés elé 
terjesztett vagy sem. Itt két dolgot szeretnék rögzíteni. Az egyik, hogy a kormánytól 
független Állami Számvevőszék egy igen hosszú és részletes elemzést készített, 
aminek egy rövid kivonata olvasható módon is bemutatja, hogy melyek a 
zárszámadás kapcsán az Állami Számvevőszék fő megállapításai. A Számvevőszék 
szerint a benyújtott zárszámadási javaslat megbízható és valós képet ad az ország 
pénzügyi helyzetéről és az államháztartás gazdálkodásáról.  

A másik kérdés, amit elnök úr felvetett, nevezetesen az Eximbank-vita: 
nézzük meg az Eurostat által kommunikált és közzétett számokat, az Eurostat nem 
írta át a magyar számokat. Láthatjuk az elmúlt években, volt arra példa, hogy az 
Eurostat átírt bizonyos tagállami számokat. Magyarország esetében nem erről volt 
szó, az Eurostat azt mondja, hogy a megküldött számok hitelesek.  

Van egy hosszú elvi vita a magyar hivatalos szervek és az Eurostat között. Mi 
azt mondjuk konzekvensen, hogy az eximjellegű szervezetek tekintetében azonos 
elbánást szeretnénk és transzparenciát. Eximjellegű fejlesztési intézetek a 
tagállamok legtöbbjében működnek. Sajátos módon ezeknek egy része az uniós 
értelemben vett kormányzati szektor részét képezik, máshol a kormányzati 
szektoron kívül vannak. Mi azt szeretnénk, hogy ebben a kérdésben transzparens 
módon járjon el az Eurostat, lássuk azt, hogy mely szervezeteket milyen feltételek 
alapján sorol be az Eurostat a kormányzati szektorba, és melyeket hagy azon kívül. 
(Mesterházy Attila elhagyja az üléstermet.) A vita tehát e tekintetben még 
folyamatban van. Hangsúlyozom, az Eurostat szerint is a tavalyi évre vonatkozó 
hivatalos hiány és adósságszámok megfelelnek a valóságnak.  

Ami a 2016-os gazdasági teljesítményt illeti: elnök úr azt mondta, hogy a 
térség országaival összehasonlítva nem olyan kedvező a kép. Romániát említette 
most is, illetőleg az általános vita folyamatában is. Én azt tartom célszerűnek, hogy 
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amikor a tavalyi évet értékeljük, és összehasonlítjuk a magyar gazdaság 
teljesítményét a környező országokéval, akkor a makrogazdasági számaink 
összességét figyeljük meg. Kétségtelenül Romániában nagyobb növekedés volt, azt 
is nézzük meg, hogy milyen áron, hogy alakultak az egyensúlyi mutatóik. Jelentem, 
a hiányuk jelentősen növekvőben van, az Európai Bizottság előrejelzése alapján 3 
százalék fölé fog menni, és nagyon jelentős folyó fizetési mérleg jellemzi Romániát. 
Tehát a magyar tapasztalatokból is tudjuk azt, hogy rövid távon lehet növekedést 
csinálni, de ha az az egyensúlyi mutatók felborulásával jár együtt, az közép- és 
hosszú távon erősen visszacsaphat.  

A magyar 2016-os makrogazdasági számok, azt gondolom, hogy e tekintetben 
bármely országéval összehasonlíthatók. És arra is emlékeztetnék, hogy 2010-ben 
más helyzetből indultak a környező országok. És ha összehasonlítást teszünk, akkor 
érdemes szerintem Görögországgal, Portugáliával vagy Spanyolországgal összevetni 
a magyar gazdasági számokat. Azt látjuk, hogy vannak olyan országok, ahol 20 
százalék körüli a munkanélküliség, olyan országok, amelyeket a nemzetközi 
közvélemény adott esetben Magyarországnál jobb helyzetben lévőnek ítélt. 
Emlékeztetnék arra, első helyen szorultunk IMF-hitelre a gazdasági válság 
bekövetkeztekor. Görögországban és Spanyolországban jelenleg 20 százalék körüli 
munkanélküliség van. Az önök részére beterjesztett zárszámadási javaslat ezzel 
szemben azt tartalmazza, hogy 4,5 százalék körüli volt a munkanélküliségi ráta a 
tavalyi év végén, és nemcsak a foglalkoztatottak száma bővült, hanem a reálbérek is 
érdemben növekedtek. 

A versenyképességet illetően. A versenyképesség mérésének vannak objektív 
számai, amelyeket a közgazdaságtan, mondjuk, a GDP növekedésével, a folyó 
fizetési mérleg alakulásával, az államháztartási mutatókkal, a foglalkoztatással vagy, 
mondjuk, egy fenntartható inflációs szinttel mér. Ezeket a számokat illetően, azt 
gondolom, bátran vállalhatjuk a magyar számokat, és igen jelentős pozitív változást 
látunk az elmúlt években.  

A versenyképesség mérésének vannak szubjektív mutatói, kétségtelen, hogy 
ezeknél a szubjektív mutatóknál jellemzően a magyarországi értékek rosszabbak, 
mint az objektív mutatóknál, de arra is emlékeztetnék, hogy néhány hónappal 
ezelőtt az egyik ilyen 70 százalékban szubjektív mutató versenyképességi 
rangsorban Magyarország kilenc helyet lépett előre. Abban bízom, hogy ezek a 
szubjektív mutatók is változni fognak, és a versenyképességi indexünk e tekintetben 
is javulni fog. Természetesen van feladatunk még, de ismétlem, a szubjektív 
mutatóknál is látszódik pozitív elmozdulás.  

Az az állítás hangzott el az elnök úr részéről és az alelnök asszony részéről is, 
hogy az oktatás, az egészségügy és a nyugdíjasok a vesztesei a kormány 
államháztartási gazdálkodásának. Abban bízom, hogyha a zárszámadási számokat 
megnézzük, akkor ezt az állítást tényszerűen cáfolni lehet. Az oktatásnál pont az az 
egyetlen költségvetés-módosítás jelentős többletforrásokat emelt be a 
költségvetésbe, az ellenzéki pártok ezt nem szavazták meg, de ezen módosítás 
mellett is vannak olyan többletek például a pedagógusok béremelése tekintetében, 
amelyeknek a 2016-os üteme már az eredetileg jóváhagyott költségvetésben 
szerepel, és ha már az oktatást és a béremelést említem, 2013-ban indult e 
tekintetben érdemi béremelés. Össze lehet hasonlítani a 2006-os tényszámokat a 
2010-es tényszámokkal vagy a polgári kormányzás előtti utolsó év tényszámaival. 
Ha ezt megtesszük, és megnézzük az összes oktatási és egészségügyi kiadást, akkor 
azt fogjuk látni, hogy nemcsak nominálisan növekedtek, hanem reálértékben is 
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növekedtek az oktatás és egészségügy kiadásai 2009-hez, a polgári kormányzás 
előtti utolsó évhez képest. 

A nyugdíjasok helyzete. A tavalyi évben 1,6 százalékos emelés valósult meg, 
az infláció 0,4 százalék volt. 2016-ban is a nyugdíjasok reáljövedelme növekedett, és 
akkor még nem is említettem azt, hogy év végén a kedvező költségvetési helyzet 
lehetővé tette azt, hogy 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt kapjon minden 
nyugdíjas.  

Az egészségügynél még egy szót engedjenek meg. A költségvetés helyzete, 
igen, azt is lehetővé tette, hogy egy olyan megállapodás köttessen az érintett 
dolgozókkal, amely értelmében 2016. szeptember 1-jétől a szakdolgozóknál 
átlagosan 26,5 százalékos béremelés valósult meg, amit 2017-ben, 2018-ban és 
2019-ben további béremelések követnek, és emellett az orvosok, a szakvizsgával 
rendelkező orvosok és a szakvizsgával nem rendelkező orvosok is pluszjuttatásban 
részesültek. Tehát béremelést látunk az oktatás, az egészségügy területén is, mint 
ahogy a NAV-dolgozóknál, a kormányhivatali dolgozóknál, a fegyveres szerveknél 
láthatjuk, és sorolhatnám még a kört.  

E tekintetben látnunk kell tehát, hogy az alelnök asszony által említett 
közszférabér-emelés a költségvetési szerveknél foglalkoztatott 700 ezer fő 
tekintetében mintegy 550 ezer főnél már megvalósult. Abban bízunk, ha a 
kormányzás folytatódhat, ha 2018 tavaszán a választóktól a jelenlegi kormánypártok 
támogatást kapnak, akkor tudjuk folytatni ezt a politikát, és azokon a területeken is 
meg tud valósulni béremelés a gazdaság teljesítményének köszönhetően, ahol eddig 
még ezt nem láthattuk.  

EU-források szabályossága. Én azzal maximálisan egyetértek, hogy minden 
egyes közpénzt szabályosan kell felhasználni. Vannak e tekintetben negatív 
tapasztalatok, emlékeztetnék a négyes metró ügyére vagy az EMIR-rendszer 
beszerzésére. Tehát ha megnézzük a legnagyobb problémás ügyeket, akkor azt 
gondolom, a négyes metróról nem szabad elfeledkezni. Ha pedig valamilyen konkrét 
probléma merül fel, akkor azt a hivatalos kormányzati és kormánytól független 
szervek ki kell hogy vizsgálják. Ha bármilyen probléma merül fel, azt gondolom, 
hivatalból minden szervnek kötelessége az, hogy utánajárjon az adott közpénz 
felhasználásának.  

Ami az alelnök asszony bérekkel kapcsolatos felvetéseit illeti, engedje meg, 
hogy a céllal csak egyetérteni tudjak, tehát nevezetesen: cél a bérek növekedése. 
Azért ennél a pontnál arra kell hogy figyelmeztessek, hogy azt gondolom, ha valaki 
tett annak érdekében, hogy Magyarországon a bérek fenntartható módon 
növekedjenek, akkor az a 2010 óta hivatalban lévő kormány. Nem akarok mindig 
visszamutatni a 2010-es helyzetre, de azért érdemes itt egy nemzetközi 
összehasonlítást tenni, érdemes azt megnézni, hogy azok az országok, amelyek, 
mondjuk, európai uniós, illetőleg IMF-hitelben részesültek, milyen eszközöket 
alkalmaztak: pont a bérek és nyugdíjak csökkenését látjuk. Ha már Romániát 
említettük, 20-25 százalékos csökkentés volt ezen a területen. Ezekkel az 
ajánlásokkal szemben, ha most megengedik, egy személyes dolgot mondok, én 
személyesen is kaptam ilyen ajánlásokat különböző hivatalos szervektől, a kormány 
nem ezt az utat választotta, és ennek a gazdaságpolitikának, azt gondolom, a 
zárszámadásban is láthatjuk a pozitív makrogazdasági és a mindennapokban 
érezhető eredményeit. Ismétlem: az alacsony inflációnak köszönhetően a reálbérek 
érdemben, a növekedés felett 7,4 százalékkal növekedtek. 
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Az alelnök asszony említette az szja-csökkentést. Ez is egy olyan terület, ahol 
a bruttó bérek emelése mellett 2016-tól az szja 1 százalékponttal csökkent, 
16 százalékról 15 százalékra, és egy olyan adókulcsról beszélünk, ami jóval 
magasabb volt 2010 előtt. Ez az szja-politika és ez a bruttóbéremelés eredményezte 
azt, hogy a reálbérek növekedtek 2016-ban, és 2017-ben, az eddig rendelkezésre álló 
adatok alapján, bőven 10 százalék feletti a reálbérnövekedés. Az a hatéves 
bérmegállapodás, amely 2016 novemberében köttetett, garantálja, hogy ez a 
béremelkedés 2018-ban is folytatódni tud, ahogyan azt a jóváhagyott 2018-as 
költségvetés is tartalmazza.  

Végezetül engedjék meg, hogy arra reagáljak, hogy felelőtlen-e a 
költségvetéspolitika vagy sem. Kormányzati tisztviselőként, államtitkárként, azt 
gondolom, az én véleményem egy vélemény, e tekintetben objektívabb a piaci 
szereplők véleménye. Tehát azontúl, hogy a tavalyi évben mind a három nagy 
hitelminősítő „befektetésre ajánlott” kategóriába sorolta Magyarországot, azontúl, 
hogy a tavaly látott költségvetési politika folytatta azt az utat, amelynek 
következtében kikerültünk a túlzottdeficit-eljárásból kilenc év után, és ami lehetővé 
tette az IMF- és az európai bizottsági hitel visszafizetését, a piaci befektetők 
értékítélete szerint is kedvező volt. A tavalyi évben a tervezetthez képest a nettó 
kamatkiadásaink csökkentek, és ha friss információt lehet mondani, az az 
állampapírcsere-ügylet, aminek keretében dollárkötvényeket vásároltunk vissza és 
eurókötvényeket bocsátottunk ki, több tízmilliárdos megtakarítást eredményezett, 
és jelentős többletkereslet mutatkozott a magyar állampapírok iránt a 
devizakibocsátás tekintetében is, csakúgy, mint ahogy jelentős kereslet mutatkozik a 
magyar állampapírok iránt a forintalapú kibocsátásoknál is. 

Tehát a piaci értékítélet, azt gondolom, azt mutatta, hogy 2016-ban a magyar 
állam felelős gazdálkodást folytatott, és hál’ istennek a rendelkezésünkre álló 
információk alapján, a piac értékítélete alapján, összhangban a kormánytól 
független hivatalos szervezek értékítéletével, 2017-ben is eddig folytatódott a felelős 
gazdálkodás. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm a választ, államtitkár úr. Az alelnök asszonytól azt szeretném kérni, hogy 
rója meg a beszédíróit, mert progresszív módon többkulcsos szja-csökkentést 
jelentett be itt az ülésen. Ez azt jelenti, hogy a 15 százalékos adókulcs alá 
szeretnének menni? Mert eddig az LMP véleménye erről a kérdésről mindig az volt, 
hogy magasabb adókulcsokkal… (Demeter Márta távozóban az ülésről: Ilyet nem 
mondott az LMP!) Benne van az ön által felolvasottakban, majd meg fogjuk nézni. 
(Demeter Márta: Nem emelünk adót, azt a Fidesz szokta. Elnézést, mennem kell!) 
Önök szoktak adóemelést javasolni, úgyhogy ezt a kérdést szerintem megvitattuk. 
(Demeter Márta távozik az ülésről.) Lezárom az első vitaszakaszt. 

A második szakaszt megnyitom. Ebben a szakaszban egy kormánypárti 
bizottsági módosító javaslat-szándék megfogalmazására kerül sor. Ennek a 
szándéka az elmúlt évhez hasonlóan egy módosító javaslat, amelyik az egyházi 
fenntartású oktatási intézmények egyszeri kiegészítő támogatását rendezi. A 
bizottság kormánypárti része ezt támogatja. Megkérdezem államtitkár urat, hogy mi 
a kormány álláspontja erről a kérdésről.  

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Köszönöm szépen, alelnök úr. A kormány támogatja. Ha megengedi, annyi 
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kiegészítést tennék, hogy korábbi módszertan alapján és a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően az érintett egyházakkal egyetértésben kerülne sor a módosító javaslat 
benyújtására, amennyiben ezzel a tisztelt bizottság egyetért. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottságot, hogy van-e ehhez 

kérdésük, észrevételük. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, megkérdezem, ki 
ért egyet azzal, hogy ezt az írásban megküldött javaslatot a bizottság saját módosító 
javaslatként benyújtsa. (Szavazás.) Tíz igen. Egyhangú döntéssel ezt a bizottság 
benyújtja. (Mesterházy Attila visszatér a terembe.) Ezzel lezárom a második 
szakaszt is.  

Most pedig szavazást rendelek el, és ha megengedi a bizottság, akkor egyben 
szavaznánk a bizottsági módosító javaslat benyújtásáról, a részletes vita lezárásáról, 
valamint a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, azzal, hogy a döntés egyben 
a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelésről is 
szóló döntés. Aki tehát elfogadja ezt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz 
igen és 1 nem.  

Egyebek 

Elnök úrnak visszaadom az utolsó… (Mesterházy Attila: Nyugodtan csináld 
csak!) Ha nem, akkor tájékoztatom a bizottságot, hogy jövő héten szerdán, 
november 15-én délelőtt a Törvényalkotási bizottság jogkörében eljárva fogja 
megvitatni a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot, megfogalmazza az 
esetleges további módosítási szándékát, majd dönt arról, hogy ki képviselje ezt a 
plenáris ülésen, illetve a kisebbségi véleményeket ki képviselje.  

A jövő heti plenáris ülés miatt a bizottsági ülés megtartásához házelnöki 
engedély kell, amit az elnök úr ma meg fog kérni. A meghívót a szokásos módon 
fogjuk megküldeni. 

Az ülés berekesztése  

Tisztelt Bizottság! Köszönöm a mai munkát, és további szép napot kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 02 perc)  
 

Dr. Szűcs Lajos 
a bizottság alelnöke 

 

Mesterházy Attila 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó  


