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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása  

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Kérem, 
foglaljanak helyet, és elkezdjük a mai ülésünket. 

A Fenntartható fejlődés bizottsága mai ülését ezennel megnyitom. Ez 
az első ülésünk ebben a parlamenti ciklusban. Nagy szeretettel köszöntök 
mindenkit. Köszöntöm a bizottság tagjait, és köszöntöm dr. Palkovics László 
miniszterjelölt urat.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Jelen vannak Bencsik 
János alelnök úr, dr. Turi-Kovács Béla alelnök úr, Kepli Lajos alelnök úr, 
Böröcz László a Fidesz részéről tagunk, Simonka György, Varga Gábor, 
Szászfalvi László. Koncz Ferenc tagunk jelezte, hogy később fog érkezni. 

A mai napirendi pontjainkra az alábbiakban tettem javaslatot. Ma 
dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszterjelölt 
kinevezés előtti meghallgatása történik, és 2. napirendi pontként egyebeket 
tárgyalunk. Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság a mai 
napirendi pontjainkat elfogadta.  

Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) 
bekezdése alapján)  

Javasolom, hogy rögtön térjünk át az 1. napirendi pontra. Tehát soron 
következik dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős 
miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy dr. Palkovics László miniszterjelölt úr 
kinevezés előtti meghallgatására a Házbizottság felkérése alapján kerül sor, a 
felkérés pedig Orbán Viktor miniszterelnök úr házelnök úrhoz érkezett 
kezdeményezése nyomán fogalmazódott meg.  

Természetesen nemcsak miniszterjelölt urat köszöntöm az ülésünkön, 
hanem munkatársait is.  

Tájékoztatom a bizottság tagjait és miniszterjelölt urat is arról, hogy az 
előzetes tájékoztatásnak megfelelően időkeretben tartjuk meg ezt a kinevezés 
előtti meghallgatást. Ez gyakorlatilag azt jelenti, előzetesen egyeztettünk, hogy 
miniszterjelölt úr legfeljebb 30 percben ismerteti az elképzeléseit, 
koncepcióját, majd ezt követően a bizottság tagjai fogalmazzák meg 
kérdéseiket, észrevételeiket frakciónként legfeljebb 7 percben, és majd ezt 
követően miniszterjelölt úrnak ismét 30 perc áll rendelkezésre, hogy 
válaszoljon a felvetésekre és a kérdésekre. Majd ezt követően a napirendi pont 
zárásaként a bizottság dönt a miniszterjelölt alkalmasságáról. 

Tisztelettel megkérem miniszterjelölt urat, hogy ismertesse a 
bizottsággal az innovációért és technológiáért felelős miniszteri poszt 
ellátásával kapcsolatos elképzeléseit, szakmai programját. Parancsoljon, öné a 
szó! 
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Dr. Palkovics László miniszterjelölt ismertetője  

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ miniszterjelölt: (Az előadó kivetítőt használ 
az előadása megtartásához.) Köszönöm szépen. Kedves Elnök Asszony! 
Tisztelt Képviselő Urak! Köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt beszámolhatok 
arról, hogy ezt az új minisztériumot hogyan gondolom az elkövetkező 
időszakban irányítani. 

A minisztérium, mint ahogy látszik a nyitó ábrán, gondolkodtam, hogy 
itt esetleg a fenntarthatósággal közelibb ábrát tennék be, de annyira bonyolult 
a világunk, és ezt a bonyolult világot próbáltuk meg leképezni a 
minisztériumban, hogy aztán mégis maradtunk ennél az éppen elstartoló, 
robotszerű embernél, hogyan fogja ez megváltoztatni a jövőnket. 

A minisztérium nagyon sok mindent, nagyon sok területet lefed. Ezek 
közül az egyik legfontosabb terület a fenntarthatóság kérdése. 
Fenntarthatóságnál ma alapvetően környezeti fenntarthatóságról beszélünk, 
de hát az egész társadalom fenntarthatósága itt igazán a kérdés.  

Miután 30 perc áll rendelkezésemre, ezért meg kellett osztanom azokat 
a gazdasági és egyéb más fenntarthatósági kérdéseket a többi bizottsággal, 
amire majd nem tudok sort keríteni. Természetesen a kérdések során 
igyekezni fogok ezekre válaszolni. 

A kollégáimat majd utána be fogom mutatni egy kis organigram 
keretein belül, úgyhogy a bemutatást most átugranám, de ez az első alkalom, 
hogy nyilvánossá válik, hogy kiket kértem föl a különböző államtitkári 
pozíciókra. 

Nagyon röviden, amiről szeretnék néhány szót szólni, ezek azok a 
globális megatrendek, amik meghatározzák azt, hogy egy közösség, egy 
társadalom, egy ország hogyan képzeli a jövőjét, és hogyan alkalmazkodik 
ezekhez. Itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni; próbáltam kiemelni 
azokat, amelyek a bizottság szempontjából talán a legrelevánsabb területek. 

Egyértelműen megfigyelhető egy erőteljes súlypontváltozás a világ 
gazdaságában, hiszen ha megnézzük a 2009-es állapotot, a hagyományos 
fejlett országok gazdasági mutatói meghaladják azoknak az országoknak a 
mutatóit, amiket nagyon sokféle néven szoktunk nevezni. Ez a helyzet 
lényegesen megváltozik 2050-re. Ez nemcsak gazdasági struktúraváltást fog 
jelenteni, hanem jelent egy sor más dolgot. Az, hogy ezek az országok hogyan 
viszonyulnak olyan kérdésekhez, mint például a környezetünk, a 
környezetünk fenntarthatósága, hogyan befolyásolja ez a növekedés a 
klímapolitikánkat, én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen fontos 
kérdések. Magyarország a tízmilliós lakosságával, de az európai közösség 
részeként, azt gondolom, hogy mindenképpen kell hogy ezekhez megfelelő 
módon tudjon alkalmazkodni. Én azt hiszem, hogy a polgáraink védelme, a 
gazdaságunk biztonsága érdekében olyan környezetet kell a lehetőségünk 
határain belül kialakítani, ami ehhez a kihíváshoz megfelelően illeszkedik. 

Egy másik nagyon fontos dolog, ami szintén a fenntartható 
környezettel kapcsolatos: az urbanizáció folyik, erősödik. Ma is egyébként száz 
emberből ötvennégy városban lakik. Ez 2050-re már hatvanhetet fog 
jelenteni, 67 százaléka az embereknek valamifajta városi környezetben él. Azt 
gondolom, hogy itt azok a társadalmak lesznek sikeresek, amelyek ezt a fajta 
folyamatot jól tudják kezelni. Azok a városok, amelyek egy élhető környezetet 
tudnak biztosítani a polgáraiknak, ők fognak ebben nyerni. 
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Ha megnézzük azt, hogy ma kínai városok, például Csungking, ami egy 
harmincmilliós város az agglomerációjával, már önmagában megjelenik 
egyébként a világkereskedelemben, nem csak mint Kína része. Ez a tendencia 
mindenképpen folytatódni fog. Azt gondolom, hogy Magyarországnak ebből a 
szempontból egy sor lehetősége lesz, amivel mindenképpen élnünk kell. 

Van egy másik tendencia, ami a városon kívüli környezet, a vidék - 
csúnya szóval - belakását jelenti, ami részben az életminőség, részben pedig a 
biztonság szempontjából egy nagyon fontos irányt jelent. Ehhez is valami 
módon alkalmazkodnunk kell. 

Ha megnézzük a demográfiai folyamatokat, természetesen a hölgyek itt 
kivételek, de öregszünk, a lakosság nagyon sok, jelentősebb része, 25 
százaléka 2050-re eléri a 60 éves kort. Természetesen ez egy helyzet, ami, azt 
gondolom, hogy sokkal több lehetőséget jelent, mint egyébként bármifajta 
kihívás, ehhez megint valamilyen formában alkalmazkodni tudni kell. A 
fenntartható közlekedés esetén erre majd kicsit később visszatérnék. Ezek 
olyan ügyek, amelyekkel mindenképpen foglalkoznunk kell, és megoldásokat 
kell találni. Meg számítunk arra, hogy egyébként mindannyian idősödve - én 
mindenképpen -, de továbbra is aktív életet szeretnénk élni, legyen ez munka, 
legyen ez egyéb más tevékenység. 

Azt gondolom, hogy az erőforrások szűkössége egy nagyon fontos 
dolog. Ezzel a demográfiai átrendeződéssel minden erőforrásunkra - legyen ez 
energia, víz, élelmiszer - vonatkozó igény jelentősen meg fog nőni. Nyilván ez 
kapcsolódik ahhoz is, hogy a középosztály világméretekben növekedni fog. Itt 
azt gondolom, azok a régiók lesznek versenyképesek, amelyek ezt a problémát 
meg tudják oldani a saját határaikon belül, és még arra is képesek, hogy 
exportáljanak. Nagyon jó példának tartom Izraelt, amely az ottani viszonyok 
mellett például energiaellátás szempontjából exportőrként tud megjelenni. 
Ezt persze nyilván technológiával lehet elérni. Magyarországon az 
agrárképességeink, ami szintén a fenntarthatóság nagyon fontos eleme, azt 
mondják, hogy mi valami hasonló módon tudunk megjelenni.  

Az nem mindegy, hogy a jövőbeli technológiákhoz hogyan tudunk 
alkalmazkodni, ezekhez a kihívásokhoz a technológiával hogyan tudunk 
alkalmazkodni. Itt nagyon sok mindenről lehet beszélni. Amit röviden meg 
szerettem volna említeni, ezek azok az európai célok, amik a CO2 vagy 
általában az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkoznak. 1990-ben az 
Európai Unió tett egy vállalást, miszerint 2050-ig az akkori érték 20 
százalékára fogja csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ha 
megnézzük csak a közlekedést, és elnézést, hogy pont azt emeltem ki, de azt 
gondolom, hogy ehhez értek talán jobban, ha megnézzük csak a közlekedést, 
beleszámítva egyébként minden olyan technológiai váltást, ami a 
járműhajtáslánc energetikai, kibocsátási javulását illeti, akkor csak 
önmagában a közlekedés, szállítás ezt a 20 százalékot el fogja érni, és akkor 
még nem beszéltünk az összes többi kibocsátásról.  

Arra, hogy ezeket a problémákat hogyan lehet kezelni, nincs egy jó 
technikai megoldás. Tehát olyanfajta generális ügy, hogy lesz egy belső égésű 
motor, amit benzinnel, gázolajjal hajtunk, ilyen nem lesz. Ha ennek a 
kihívásnak megpróbálunk megfelelni, akkor egy sokkal összetettebb 
megoldást kell választani. Gyakorlatilag maradva ennél a példánál, ezt a 
példát lehet egy csomó más területre továbbalkalmazni: a fosszilis 
üzemanyagok csökkentése - nyilván kiküszöbölni nem tudjuk, de a 
fogyasztását jelentősen lehet befolyásolni; a járművek energetikai 
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viszonyainak a javítása, hatékonyságának a növelése, egyáltalán hogyan 
használjuk ezeket az eszközöket; és van egy egyszerű példa, ami viszont már 
nem technikai megoldás - erre is megoldást kell találnunk persze -, hogy 
hogyan fogjuk tudni rávenni az embereket arra, hogy kevesebbet használják az 
autóikat. Ennek persze meg kell teremteni a feltételeit. 

Azt gondolom, hogy ebből az látszik, hogy az a technológiai változás, 
ami küszöbön áll, hatalmas lehetőséget jelent, ezzel a lehetőséggel 
megfelelően kell tudni élni. Itt nincsenek nagy és kis országok, itt emberek 
vannak, közösségek vannak, akik ezt tudják implementálni.  

A mobilitási kérdés, mennyire fenntartható az a környezet, amiben ma 
élünk. Ha nem teszünk semmit, akkor nem lesz fenntartható. Ha megnézzük 
péntek délután, mondjuk, a német autópályát, ha ott egy baleset történik, 
akkor, mondjuk, 7-8 millió euróba is tud kerülni csak egy szimpla baleset, 
egyszerűen azért, mert a dugó, amit okoz, az emberek, akik dugóban ülnek, 
nem mással töltik az idejüket, ez ennyibe kerül. Ezeket a helyzeteket 
valamilyen formában szintén kezelnünk kell tudni. Erre is egy sor technológiai 
megoldás létezik. Itt fölsoroltunk öt olyan kihívást, ami a mobilitással 
kapcsolatos, amire persze vannak válaszok. Itt lehet válasz az önvezető jármű, 
itt lehet válasz az, hogy máshogy szervezzük a forgalmat, tehát nagyon sok 
válasz van, de ezeknek a válaszoknak az integrált kezelésével kell tudnunk 
valamilyen formában boldogulni. 

Nagyon röviden ennyit a kihívásokról, és most rátérnék azokra a 
szakpolitikai elképzelésekre - az időm nagyon telik, 30 percet kaptam -, amik 
a minisztérium elkövetkező időszakát alapelemeit tekintve talán meg fogják 
határozni. 

Miért ilyen ez a minisztérium, miért innováció és technológia? Ez a 
minisztérium a technológiai kihívások megoldására szerveződött 
minisztérium. Szándékosan nem oktatási, nem gazdasági, nem 
környezetvédelmi minisztériumnak hívjuk, hanem Technológiai 
Minisztériumnak. Azt a kihívást, amit a változó környezetünk jelent, csak 
integráltan lehet kezelni.  

Azok a funkciók, amik a minisztériumban megjelentek, elsősorban a 
négy nagy szakpolitikára épülnek. Idetartozik az energia- és klímapolitika, az 
infokommunikáció, idetartozik a közlekedés és az építésgazdaság, és 
idetartozik a fenntarthatóság. Ezek egyébként megfelelnek az 
államtitkárságoknak is, majd mindjárt megmutatom az organigramot. Ezekre 
építve itt van az államnak arra lehetősége, hogy a saját eszközeivel tudja 
befolyásolni ezt a környezetet, a piacot. 

Természetesen ehhez szükség van egy következetes gazdaságtervezésre 
és gazdaságirányításra, tehát a stratégiára, ennek a lebontására - ez egy önálló 
államtitkárságot jelent -, és szükség van olyan eszközökre, ahol indirekt 
módon az oktatáson, az innovációpolitikán keresztül tudunk beavatkozni. Ez 
két másik államtitkárságot jelent. 

A minisztérium organigramja így néz ki, és akkor most már rátérnék az 
itt levő kollegák bemutatására. Nyilván a közigazgatási és a parlamenti 
államtitkárság minden minisztérium része. Azt gondolom, hogy Cseresnyés 
Pétert nem kell bemutatni, hiszen önöknek képviselő kollegája sok év óta. Ő 
vállalta a parlamenti államtitkárság funkciót. A gazdaságtervezésért és -
szabályozásért felelős államtitkári pozícióra György Lászlót kértem föl, itt ül a 
balomon, mindjárt majd mutatok róla egy fényképet is, hogyha valaki ezt így 
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nem látná. Azt gondolom, hogy ha valaki az írásaival találkozott különböző 
környezetben, akkor nem követ el nagy hibát, hogy igen, valóban róla van szó. 

A fenntarthatóságért felelős államtitkári pozícióra Weingartner Balázst 
kértem föl. Azt gondolom, hogy az ittlévőknek ő is ismerős kell hogy legyen, 
hiszen a hulladékholding elnök-vezérigazgatója, és ő vállalta azt, hogy ebből a 
kényelmes pozícióból átül egy sokkal viharosabb államtitkári pozícióba, 
úgyhogy én ezt neki köszönöm. 

Az energiaügyekért és a klímapolitikáért felelős államtitkárnak - 
szándékosan az államtitkárságot így hoztuk létre - dr. Kaderják Pétert kértem 
föl. Azt hiszem, hogy őt sem kell nagyon bemutatni, majd esetleg itt kicsit 
később visszatérhetünk erre, illetve a közlekedéspolitikáért felelős államtitkári 
pozíció pedig dr. Mosóczi Lászlóé, aki itt a sor szélén ül, ő sem ismeretlen, 
hiszen eddig az NFM helyettes államtitkári pozícióját töltötte be. Ma nincs itt, 
mert úgy gondoltuk, hogy bár a fenntarthatóság témaköréhez egyébként 
minden hozzá tartozik, de az infokommunikációval kapcsolatos ügyek talán 
nem olyan mértékben, hogy képviselő úrnak az idejét igénybe vegyük, jön egy 
következő meghallgatásra, úgyhogy neki is ilyen a napja, az 
infokommunikációért és fogyasztóvédelemért pedig Kara Ákos maradt 
továbbra is felelős, ő vezette ezt az államtitkárságot az elmúlt időszakban. 

Nem akarnék nagyon sok részletet erről mondani. György László, 
Kaderják Péter, most hogy lehessen azonosítani. György László a Századvég-
csoporton belül, annak a vezető kutatójaként tevékenykedett, több egyetemi 
bekötöttséggel, illetve tudományos munkával. Kaderják Péter korábban 
államigazgatási funkciót is vállalt, egy évig volt az energiahivatal elnöke, és az 
utolsó pozíciója, ami egy kutatóintézet vezetése a Corvinus Egyetemen belül, 
abszolút ebbe a körbe tartozik. Ahogy említettem, Mosóczi László 
közlekedésért felelős helyettes államtitkárként működött eddig, alapvetően 
közlekedési szakember, a vasúti oldalon töltötte a szakmai tevékenységét, de 
ilyen módon tudtuk, illetve megbizonyosodtunk arról, hogy a közutat is 
kedvelik a vasutasok, bár egyébként a vasút sok szempontból egy lényegesen 
perspektivikusabb közlekedési ág, mint az egyéb ágazatok. Weingartner 
Balázsról pedig beszéltem. 

Tehát így néz ki a minisztérium. Azt gondolom, hogy ha a 
működésünket le kell írni vagy le kell vezetni, azt alapvetően ebből az SDG-
piramisnak megfelelő struktúrából vezettük le. Itt nagyon sok elem van, ami a 
fenntarthatóságra vonatkozik. Nyilván nem lehet ennyire ezeket elválasztani, 
de megpróbáltuk bejelölni azokat az elemeket, amik egyértelműen a 
minisztérium scope-jába tartoznak. Ha meg kell fogalmazni a 
fenntarthatósággal kapcsolatos ügyeinket, akkor a fenntarthatóság definiálja 
azokat a követelményeket, amiket egyébként a többi államtitkárságnak vagy a 
többi államtitkárságot leképező területnek valamilyen formában, de aztán 
meg kell tudni valósítani.  

Kezdjük is el az energiapolitikai kérdéseinkkel. Itt egymásnak elég 
erőteljesen ellentmondó irányok látszanak. Az egyik irány, ami ebben a 
pillanatban látszik, hogy az olajár növekedésben van, visszatérünk valahogy 
majd a tíz évvel ezelőtti szintre. Ennek persze van egy sor következménye: 
drágulni fog minden, és ehhez valamilyen formában alkalmazkodnunk kell, 
alkalmazkodnunk kell annak érdekében, hogy a rezsicsökkentési 
programunkat tovább tudjuk vinni. A kormánynak abszolút szándéka, hogy ez 
továbbra is működjön. De itt kell beszélni olyan kérdésekről, hogy hogy 
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nézzen ki az a szükséges infrastruktúra, hogyan nézzen ki Magyarország 
energiaellátási biztonsága. 

A másik szcenárió, ami egy ehhez képest egészen különböző szcenárió, 
pontosan azt mondja, hogy lehet, hogy az energiaárak csökkenni fognak. 
Nagyon sok minden történik, ami ezt a lehetőséget támasztja alá. Részben az 
USA-ban lezajlott a palagáz-forradalom, amivel viszont átrendeződtek a piaci 
viszonyok. Az USA importőrből exportőrré vált, sőt igazán a világ legnagyobb 
exportőrévé tud válni, hogyha ez ebben a formában történik. Van egy sor 
technológiai váltás. Részben a folyékony földgáz elindult egy világ körüli 
útjára, már nem vagyunk ahhoz kötve, hogy vezetéken keresztül szállítsuk, 
hanem tudjuk máshogy is szállítani. Magyarország egyébként ebben is részt 
kell hogy vegyen.  

Ha megnézzük azt, hogy a különböző alternatív, megújuló 
energiaforrások áresése vagy költségszintjének az esése mit jelent, mind a 
naperőművek, napelemek, mind a szélerőművek megtérülése lényegesen 
jobbá vált. Természetesen azt, hogy egy ország mire építi az energiapolitikáját, 
részben a megtérülés, részben pedig egy biztonsági tényező határozza meg.  

Az energiatárolásra egy kifejezetten fontos dolog az elmúlt néhány 
évben, és ez tényleg néhány évet jelentett, úgy tűnik, hogy az elektromos 
energia tárolása nem gravitációs típusú módon, hanem valóban 
akkumulátorokban olyan szintre fog tudni kerülni, ami már nemcsak az 
autókat teszi arra alkalmassá, hogy fedélzeten tárolt energiával közlekedjenek, 
hanem a háztartásokban, illetve nagyobb dimenziókban is meg tudunk jelenni 
ezzel a technológiával. Nyilvánvalóan ez is egy olyan technológia, ami az 
elkövetkező időszakban lényegesen változni fog. 

Úgy tűnik, hogy az atomenergia a fukusimai baleset után visszanyerte 
újra azt a fajta bizalmat, amivel egyébként előtte rendelkezett. Az biztos, hogy 
az atomenergiát nem fogjuk tudni kiküszöbölni, hiszen az IAEA is azt mondta, 
hogy nem fogjuk tudni teljesíteni a klímapolitikai célokat atomerőművek 
nélkül. Nyilvánvalóan itt másfajta kérdésekről kell beszélni. 

Ha megnézzük azt, hogy Magyarország számára ez mit jelent, és 
hogyan gondoljuk fölépíteni a magyarországi - csúnya szóval - energiamixet, a 
struktúránkat: ez épül egy robusztus, megbízható alaperőműre - esetünkben 
ez egy atomerőművet jelent -, kiegészül olyan megújuló energiaforrásokkal, 
amelyek időlegesen elérhetők, a tárolás kérdése itt fog megjelenni, és a 
rugalmas kapacitás keretén belül pedig egy sor olyan dolgot kell 
megvizsgálnunk, ami az ország energiaellátásának a biztonságát továbbra is 
tudja garantálni. 

Az is látszik, hogy itt alapvetően az energetikai kérdéseken túl 
megjelenik egy sor üzleti lehetőség, hiszen ezek az új energiagenerátorok 
nemcsak villamos áramot állítanak elő, hanem egy sor más dologra is lehet 
őket használni.  

Megjelennek olyan kérdések, és azt gondolom, hogy erre is fel kell 
készülnünk, hogyan tudjuk optimálni az energiafogyasztásunkat, nem 
szükségszerűen csökkenteni, hanem annyi energiát fogyasztani, amire 
szükségünk van, ezt biztosítani kell, de leegyszerűsítve, mik azok az okos 
megoldások, amik, mondjuk, egy háztartásban elő tudják azt segíteni, hogy ne 
használjunk fölöslegesen energiát. A legblődebb példa, ha mobiltelefonunkkal 
kimegyünk az ajtón, és égve hagytuk a villanyt, hogy működik egy fogyasztó, 
akkor ezt valaki kapcsolja le. Ebben nagyon sok olyan lehetőség van, ami 
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valóban újabb piaci lehetőséget jelent, és ez egyébként már nem 
szükségszerűen a klasszikus energiaszektor feladata. 

Azt gondolom, hogy az ellátásbiztonságunk erősítése továbbra is egy 
kérdés. Azt hiszem, hogy itt a bemutatott elemek megfelelő használatával ez 
biztosítható lesz. 

Ha megnézzük a nemzeti energiastratégia prioritásait, ezek jelentős 
részben vagy teljesülés alatt állnak, vagy már teljesültek. Itt lényegi változást 
nem tervezünk, azt gondolom. 

Ami fontos, a klímapolitika, és itt nem véletlen, hogy a klímapolitikát és 
az energiapolitikánkat egy államtitkárság alatt akarjuk kezelni, hiszen ez a 
kettő erőteljesen összefügg. Itt vannak feladataink, amiket nem végeztünk el, 
holott előkészítettük. Ilyen a nemzeti éghajlatváltozási stratégia elfogadása. Ez 
a stratégia elkészült, a parlament még nem tárgyalta. És vannak egyéb 
feladatok, amik várnak ránk az elkövetkező időszakban. 

A közszolgáltatások szerepe a fenntarthatóságban nemcsak azért 
fontos, mert az állampolgárok számára egy magas színvonalú és kényelmes 
ellátást szeretnénk biztosítani, hanem azért is, mert ennek van egy sor 
alkalmazási lehetősége, ezek is új üzleti területeket jelentenek. Itt az államnak 
az infrastruktúrán és annak a működtetésén túl lehetőséget kell teremteni 
arra, hogy ebbe be tudjanak kapcsolódni mások is, és újabb, leegyszerűsítve 
olyan applikációkat hozzanak létre, ami üzleti lehetőséget jelent, és ilyen 
értelemben a gazdaságra pozitív hatással van. Itt azt gondolom, hogy ennek a 
részleteiről, ha kell, akkor majd később fogunk beszélni. 

A vízgazdálkodásunk, a hulladékgazdálkodásunk egy nagyon fontos 
kérdés. El kell dönteni, hogy mit akarunk a hulladékkal kezdeni, erőforrásként 
tekintünk rá, vagy pedig máshogy kívánjuk ezt kezelni. Azt gondolom, hogy ez 
is egy nagyon fontos kérdés. (Koncz Ferenc megérkezik az ülésre.) 

A fenntarthatósághoz tartozik, és az időm mindjárt le fog járni, 
úgyhogy egy kicsit igyekszem ezt gyorsabban befejezni, a 
közlekedéspolitikánk. Mit jelent? Itt alapvetően a közlekedéspolitikát részben 
a közlekedő embert, részben pedig a szállított áruk oldaláról kell tudni 
levezetni. Az egyértelmű cél, hívhatjuk víziónak is, a gyors, kényelmes áru- és 
személyszállítási rendszer létrehozása. Itt van egy nagyon fontos feltétel, amit 
az elkövetkező időszakban minden olyan társadalom, amely ezt a rendszert 
aktiválni akarja, meg kell hogy fogalmazzon magának, és megoldásokat kell 
hogy keressen. Itt az egyes közlekedési, szállítási ágak nem önmagukban 
léteznek. Az egy nagyon rossz irány, ha a vasutat az úttól függetlenül 
fejlesztjük, hiszen ez a két rendszer teljes mértékben összefügg egymással.  

Itt az a kérdés, hogy azt az igényt, azt a közlekedési, szállítási igényt, 
ami megjelenik, hogyan tudjuk ezeknek a rendszereknek a kombinációjával 
kielégíteni, és van-e arra vonatkozóan megoldásunk, hogy az a kombináció 
létre tudjon jönni. Nyilvánvalóan itt egy sor olyan részmegoldásba már 
belekezdtünk - egységes jegyrendszer, egyéb más -, ami valóban ebbe az 
irányba hat, de van egy sor feladatunk, amit még nem végeztünk el.  

Alapvetően vasúti, közúti közlekedésről beszélünk, de meg kell említeni 
azt is, hogy ennek a közlekedési rendszernek vannak más szereplői is. Ha 
mondjuk a MOL Limo flottájára gondolunk vagy hasonló rendszerekre, akkor 
építenünk kell egy ilyen integrált megközelítésnél a sharing economy 
területébe tartozó egyéb eszközökre. A kerékpáros közlekedés egy nagyon 
fontos elem, majd erre vissza tudunk térni a kérdések során, azt gondolom, 
hiszen ez nemcsak a sport, nemcsak a szabadidő eltöltése, hanem 
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Magyarországon egyre komolyabban a közlekedés, tehát a munkába járás 
egyik nagyon komoly eszközévé vált. Meglepően olvastam, hogy itt az Európai 
Unióban második legnagyobb mértékben használunk Magyarországon 
bicikliket Dánia után. Ezt azért tartottam meglepőnek, mert Hollandiában 
éltem viszonylag hosszasan, szerintem annyi bicikli a világon nincs, mint 
Hollandiában, de úgy tűnik, hogy Magyarország itt felzárkózik. Nagyon sok 
minden történt, és nagyon sok minden tennivalónk van még. Nyilván itt meg 
kell említeni aztán az egyéb közlekedési módokat, légi, vízi közlekedést is. 

Itt ennek tényleg az a lényege és a jelentősége, hogy hogyan tudjuk azt 
elérni, hogy a különböző közlekedési megoldások és azoknak a célcsoportjai 
valamilyen integrált módon tudnak ehhez a lehetőséghez hozzájutni, és nem 
párhuzamosan működtetünk esetleg kihasználatlanul, rossz hatásfokkal 
rendszereket. Leegyszerűsítve, ha valahova megy egy vonat, akkor nem biztos, 
hogy ha egyébként ez a megfelelő szolgáltatási színvonalat nyújtja, akkor 
mellette kell hogy legyen párhuzamosan ugyanarra az útvonalra, ugyanabban 
az időben két másik autóbusz. A vasút szerepe, azt gondolom, hogy 
mindenképpen erősítendő; én autós vagyok, ezért ez tőlem szerintem egy 
nagyon komoly kijelentés. 

Nagyon fontos azt is megérteni, hogy itt közösségi rendszerekről van 
szó, aminek a megtérülése az adófizetők igényének megfelelően szintén egy 
fontos szempont. Ha nem szinkronizáljuk össze ezeket a rendszereket, akkor 
az az invesztíció, amit a közösség akár az infrastruktúrába, idetartoznak 
természetesen a járművek is, akár ennek az irányító rendszereibe tett, nem 
lesz magas. Azt gondolom, hogy itt ebben a körben ezt nem kell kiemelni, 
hogy alapvetően a közösségi közlekedésen keresztül nagyon nehéz egy 
eszközrendszer megtérülését bemutatni, ha ehhez nem kapcsolódik a 
megfelelő áruszállítási rendszer. Leegyszerűsítve, ha valahol építettünk egy 
sínt, illetve van mellette egy út, de ha a kettő között nincs egy 
konténerterminál, ahol át tudjuk rakni az adott eszközön keresztül érkező árut 
egy másikra, hogy, mondjuk, elvigyük Koperbe, akkor ez nem fog megtérülni. 
Például az Audi Dunaszerdahelyet vagy Grazot használja ilyenfajta 
átrakáshoz, holott egyébként Zalaegerszegen ugyanez a lehetőség meglenne, 
és Zalaegerszegnek Koper irányába a vasúti logisztikája jobb, mint Grazé, de 
nem tudjuk, mert nincs ebben a pillanatban olyan terminál, ahol egyébként át 
tudnánk rakni a konténerbe az autókat, mondjuk, a másik eszközről. Tehát 
ezek azok a kérdések, amikkel azt gondolom, hogy kiemelten kell 
foglalkozunk, tehát integrált megközelítéseket kell tudni alkalmazni. 

Azt gondolom, hogy az időm most járt le ebben a pillanatban, úgyhogy 
akkor most itt fölfüggeszteném, és a kérdések… 

 
ELNÖK: Még van 5-6 perc, de ha nem kíván… 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ miniszterjelölt: De, de, nagyon szívesen, 

csak nem akartam a bizottság idejét szükségtelenül igénybe venni.  
Akkor kezdjük is el, mondjuk, a vasúttal. Azt hiszem, hogy a közösségi 

közlekedés gerincét a vasút adja. Erőteljes leegyszerűsítés, persze sokkal 
bonyolultabb rendszert jelent, de alapvetően a vasút kellene hogy képezze a 
közlekedési közösségi gerinchálózatot, amire egyébként az összes többi 
eszköz, amiről beszéltünk az előbb, egyfajta felhordó rendszerrel bír. 
Természetesen ez akkor működik csak, ha a két rendszer szinkronizáltan 
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fejlődik, az infrastruktúrája, az irányítási rendszerei pedig együttesen 
történtek meghatározásra. 

A vasút szerepe egyébként nemcsak az országon belüli közlekedésben, 
hanem a nemzetközi folyosókhoz való kapcsolódásban is kiemelt szereppel 
bír. Részben az RFC-khez kapcsolódás az egyik kiemelt dolog, a másik pedig a 
déli kezdeményezés, az ahhoz való kapcsolódás, ennek egyik eleme a Budapest 
és a Belgrád közötti vasútvonal, illetve ennek a megépítése.  

Említettem, hogy az országon belüli közlekedési rendszer esetén 
nagyon fontos célként tűztük ki, hogy a megyei jogú városok vasúti 
közlekedését meggyorsítsuk. Nagyon sok projekt elkezdődött, ami ebbe az 
irányba hat. Elkezdtünk különböző olyan terminálokat építeni, ahol a 
különböző közlekedési módok meg tudnak jelenni. Magyarországon ez úgy 
alakult, hogy a teljes folyamatban a vasút bizonyos szempontból egy kicsit 
negatív szerepet tud játszani, hiszen a vasútállomás a város szélén van, de hát 
nyilván nem oda megyünk, hanem be akarunk jutni a városba, ezért a 
fejlesztések egy része erre vonatkozik, hogyan tudjuk ezeket a komodális 
csomópontokat létrehozni. 

A közúti infrastruktúra esetén miniszterelnök úr itt a beszédében azt 
mondta, hogy 30 percen belül bárhonnét el lehet jutni a következő 
gyorsforgalmi úthoz. A jelenleg jóváhagyott vagy már lezárult vagy folyó vagy 
majd hamarosan elkezdődő beruházások esetén ezt fogjuk tudni teljesíteni. 
Ehhez adódik még hozzá egy másik szempont, hogyan tudunk átjutni a Dunán 
és a Tiszán úgy, hogy ne kelljen Budapestre, mondjuk, a dunai átkeléshez 
följönni. Ez is szintén része ennek a stratégiának. Természetesen itt megint az 
út megépítése önmagában nem feltétlenül oldja meg a problémát, szükség van 
egy jó logisztikai rendszerre, hogy ezt jobban ki tudjuk használni. 

A kerékpáros közlekedés, ahogy említettem, bizonyos szempontból 
stratégiai elemmé vált részben a flexibilitása, a gyorsasága, részben pedig a 
nagyságrendje miatt. Természetesen itt egy sor tennivalónk van még. Én azt 
gondolom, hogy a fejlődés a bicikliutak, a szabályozórendszer területén az 
elmúlt időszakban mindenképpen látható, de nem tartunk ennek a 
folyamatnak a végén. Itt egy sor olyan kérdés merül föl, ami ennek a 
közlekedési ágnak a biztonságára vonatkozik, a többi közlekedőhöz való 
viszonyára vonatkozik, de ezekben még egy sor tennivalónk van.  

Említettem a közösen használt járművek lehetőségét. Alapvetően ez egy 
olyan mód, amivel akár akarunk, akár nem, de mindenképpen szembesülünk. 
Ebben a pillanatban ennek nincs igazán jó irányítása. Mindannyian 
emlékszünk az Uber kérdésére. De vannak pozitív példák, ilyen például a MOL 
Limo rendszere, és ebből azért nagyon sok mindent hozzá lehet még adni. 
Amennyiben ez egyébként egy megfelelő szabályrendszer alapján a 
versenyképességet, a versenyhelyzetet nem megsértve, de szabályozottan 
működik, akkor itt egy sor olyan lehetőséget tudunk megjeleníteni, ami, 
mondjuk, az újgenerációs fiatalok számára - lehet, hogy esetünkben, pláne 
esetemben ez már nem föltétlenül van így - valóban alternatívát jelent. Persze 
ehhez aztán szükségesek különböző új technológiák, amik ennek a 
rendszernek a működését támogatják. Ilyen például az önvezető autó. Most 
valóban történt egy-két olyan baleset, ami a tesztfázisban kérdéseket vetett 
föl, de sokkal nagyobb az a hatás, amit egyébként ezek a járművek már eddig 
is el tudtak érni. 

A légi és a vízi közlekedésről viszont akkor most már többet nem 
beszélnék. Nyilván ez is egy olyan rendszer, meglepően sok, közel nyolcvan 
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repülőtér van Magyarországon, nyilvánvalóan itt a repülőterek mérete és 
szerepe különbözik, de része a hazai logisztikai rendszernek. Ha megnézzük 
egy iparvállalat Magyarországra települését, akkor a logisztikai rendszer és a 
repülőtér elérhetősége nagyon fontos dolog. Tehát több olyan repülőtér léte 
miatt született ilyenfajta projektdöntés. 

Az elektromobilitásról. Ez részben kapcsolódik a közlekedési 
kérdéshez, de nagyobb mértékben kapcsolódik az energetika, illetve a 
fenntartható közlekedés folyamatához. Azt gondolom, hogy a magyar 
kormány a környező országok közül elsőként ismerte föl ennek a jelentőségét, 
hogy ebben egyébként van közösségi feladata. Elkezdődött az erre a 
technológiára vonatkozó tudatosítás, tehát hogy miért is jó elektromos 
járműben autózni. Direkt támogatásokat ad a kormány, és ezek a rendszerek 
meg fognak maradni, ha valaki egy ilyen autóba invesztál. Ezeknek az 
autóknak egyelőre az ára a kis darabszám miatt még magas. De ha megnézzük 
azt, hogy mi történt, mondjuk, a hibrid hajtású járművekkel az elmúlt 
időszakban, ott látjuk ugyanazt az áresést, ami egyébként a tisztán elektromos 
hajtású, tehát fedélzeten tárolt energiával hajtott elektromos autók esetén 
szintén meg fog történni. Idáig el kell jutni. Ennek sok feltétele van. Van 
egyfajta üzleti feltétele, a támogatások, van egyfajta infrastruktúra-feltétele, a 
töltőrendszerek megépítése. Teljesen nyilvánvaló, ezek az autók sok mindent 
igényelnek.  

Ha megnézzük a környező országok számait, akkor Magyarország itt a 
környező országok közül az autók számát illetően - azt hiszem, hogy közel 
6000 elektromos vagy zöld rendszámmal működő autó van ebben a 
pillanatban az országban - messze megelőzzük a környező országokat. De hát 
nyilvánvalóan ez még egy nagyon kicsike darabszámot jelent. 

És akkor itt lett vége a prezentációnak, úgyhogy köszönöm szépen a 
figyelmüket és a türelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úrnak a tájékoztatóját. A 

következő része a mai ülésünknek az egyes frakciók kérdései, véleménye az 
elhangzottakról, és most térjünk erre rá. Ezt követően, mint ahogy az elején 
jeleztem, miniszterjelölt úrnak lesz lehetősége utána ezekre válaszolni. Akkor 
azt kérdezem, hogy ki kíván először hozzászólni. (Jelzésre:) Bencsik János 
alelnök úr, meg is adom a szót. Parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszterjelölt 
Úr! Tisztelt Bizottság! Az elmúlt félórában számomra az volt a leglényegesebb 
megtapasztalás, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatosan 
rendszerszemléletben gondolkodik a miniszterjelölt úr, és azokat a 
súlypontokat is kijelölte, amelyeket az egész rendszeren, meglehetősen 
bonyolult társadalmi, gazdasági, környezeti, fenntarthatósági rendszeren belül 
fontosnak tart megjeleníteni, akár ágazati államtitkári irányítás 
szempontjából is. 

Kifejezetten örülök annak, hogy a 2010-es kísérleti esztendőhöz 
visszatérve két lényeges terület, az energia és a klíma ismételten 
összekapcsolásra kerül egy államtitkárság irányítása alá. Ennek szellemében 
készült a nemzeti energiastratégia is, amely 2030-ig szól. Alapvetéseiben én 
úgy értelmeztem miniszterjelölt úr szavait, hogy e stratégia mentén kívánnak 
a továbbiakban is működni. Apróbb korrekciókra az eltelt nyolc esztendő 
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figyelembevételével minden bizonnyal szükség lesz, de talán megkönnyíti 
majd a munka elvégzését az, hogy Kaderják Péter leendő államtitkár úr fogja a 
területet irányítani, akivel már a 2030-ig szóló jelenleg hatályos 
energiastratégia megalkotásában mi dolgoztunk együtt. Tehát így könnyű lesz 
a fonalat igazgatási szempontból is ismét fölvenni. 

Kifejezetten örülök annak, hogy ezek szerint az őszi ülésszakban végre 
az Országgyűlés elé is be fog kerülni az éghajlatváltozási stratégia, hiszen az 
elmúlt években ez elkészült három részre tagolva. Az éghajlatváltozási 
stratégia mellett a hazai dekarbonizációs útiterv, továbbá a nemzeti 
alkalmazkodási stratégia is megfogalmazásra került, ez is rendszerszemlélet és 
súlypontképzés szempontjainak figyelembevételével. Elég sokan várják, főleg 
a környezeti fenntarthatóság területén működő társadalmi, civil szervezetek, 
egyesületek is, hogy ez végre országgyűlési határozattal megerősítve a 
végrehajtás szakaszába tudjon kerülni. 

Miután miniszterjelölt úr szakterülete a közlekedés, a 
közlekedéstudomány, innováció, nem feltétlenül az üzemeltetési kérdések, 
azért én mégis megkockáztatok egy kérdést. Azon túlmenően, hogy 
kifejezetten örülök annak, hogy a vasúti közlekedés kiemelt szerepet fog 
tölteni a minisztérium szakmai, szakpolitikai munkájában, és így 
reménykedhetünk abban, hogy végre sorra kerül a tatabányai pályaudvar 
korszerűsítése, átépítése is, amely nemcsak életminőségi kérdés, hanem 
gazdaságszervezési, versenyképességi kérdés is. Az én kérdésem erre 
vonatkozik.  

Nagyon helyes a miniszterelnök úr azon törekvése, hogy az országhatár 
kereszteződési, határmetszési pontjain ki fogja építeni a kormány a 
gyorsforgalmi utakat, ezzel megteremti az egységes közlekedési tér kialakulási 
lehetőségét közép-európai szinten. Ez egyrészt gazdaságszervezési, másrészt 
pedig ennek a térségnek, országcsoportnak a politikai, gazdasági 
érdekérvényesítésének az alapjait is biztosító törekvés.  

Ugyanakkor vannak meglévő autópályáink is, fő közlekedési 
útvonalaink is, amelyek környezet-egészségügyi, forgalomszervezési és 
gazdasági versenyképességi kérdéseket vetnek föl. Első helyre kívánkozik az 
M1-es autópálya jelenlegi állapota, alapvetően a Tata és Budapest közötti 
szakaszának az állapota.  

Nem kell Németországba mennünk azért, hogy autópálya-dugókkal 
találkozhassunk. Voltak olyan napok az elmúlt héten is, amikor 10-12 
kilométeres dugók alakultak ki a kátyúzási munkák következtében. A kérdés 
az, hogy a minisztérium a rendszerszemlélet és a súlypontképzés 
metszéspontjában tervez-e kísérletet tenni arra, hogy ezek a felújítással 
kapcsolatos munkálatok a jelenlegihez képest szervezettebben, ok- és 
célszerűbben tudjanak megvalósulni, és ennek következtében a kialakuló nagy 
dugók enyhítésére is sor tudjon kerülni.  

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván szólni, képviselőtársaim? 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Szászfalvi képviselő úr! 
 
SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Köszönöm szépen a bevezető előadást. Azt gondolom, hogy 
ebből egészen világos, hogy kiváló miniszterünk lesz, és kiváló minisztérium 
fog működni ezen a területen.  
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Két rövid kérdést szeretnék föltenni. Nyilvánvalóan az általános 
biztonság mellett felértékelődik az energiaellátás biztonsága is, nemcsak a 
világban, hanem Magyarországon is. Mit tervez a minisztérium, 
miniszterjelölt úr a magyarországi energiaellátás biztonságának a további 
megerősítésében?  

Egyéni országgyűlési képviselőként hadd vessem föl, nyilván sokat 
kellene erről beszélni, de nincs rá idő, majd talán a későbbiekben lesz, az utak, 
közutak kérdését. Dél-Dunántúl közlekedését szeretném most nagyon röviden 
itt középpontba helyezni, ezen belül én Dél-Somogyban vagyok érintett. Tehát 
nekünk stratégiai kérdésünk az M60-as út megépítése. A tervek szerint 2022-
ig meg kellene hogy épüljön. Örülök annak, hogy leendő államtitkár úr ott volt 
Eszéken azon a közös konferenciánkon, amelyet horvát barátainkkal együtt 
tartottunk a Dráva mentének a gazdasági és közlekedési, turisztikai 
fejlesztésével kapcsolatosan. Nyilván ez érinti a kerékpáros turizmust, 
kerékpárút-fejlesztést is, de nyilván az egész térség feltárása érdekében az 
M60-as út létkérdés. Tehát erre szeretnék röviden rátérni, illetve a 
közlekedéssel összefüggésben a kistelepülések helyzetét fölvetni.  

Azt gondolom, nagyon helyes dolog a megyei jogú városoknak a 
közlekedési ellátottságát, szervezését megoldani. Úgy tűnik, hogy ez most már 
„sínen van”. De azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a kistelepülések 
közlekedését ezt követően középpontba helyezni. Én úgy gondolom, hogy a 
járási központokhoz lehetne szervezni és integrálni a kistelepülések 
közlekedésének - hogy mondjam - a hatékonyságát javítandó. Tehát ezt 
szeretném most egy kicsit felvillantani, és kérdezem, hogy miniszterjelölt úr 
hogyan látja ennek a jövőbeni megoldási lehetőségét. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugye, miniszterjelölt úr, az rendben van, 

hogy akkor elhangoznak a képviselői hozzászólások, és utána együtt válaszol? 
(Dr. Palkovics László: Igen.) Igen, köszönöm szépen. Akkor Kepli 
képviselőtársam következik. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Két rövid és tömör kérdésem lenne. Az egyik az, 
hogy a kormány eddigi elutasító álláspontja változik-e bármit a jövőben vagy 
ebben a ciklusban a szélenergiával kapcsolatban, tehát alternatív 
energiaforrások tekintetében. Úgy általában és konkrétan a szélenergiára 
gondolok.  

A másik szintén energiapolitikával kapcsolatos döntés vagy kérdés, és 
örülök, hogy Kaderják Péter államtitkárjelölt úr is jelen van, hiszen ő is 
többször nyilatkozott ebben a témában, mégpedig az, hogy a Magyar Gáz 
Tranzit Zrt. sorsa mi lesz, ami Magyarország földgázellátásának 
diverzifikálása szempontjából egy nagyon fontos vállalat, és maga a 
létesítmény, a gázvezeték rendkívül fontos, hiszen most megszületett már a 
döntés a lengyel–szlovák összekötő szakaszról is. Ezek után nyilván még 
inkább fel fog értékelődni. Itt fél évvel ezelőtt szárnyra kapott a hír, hogy az 
állam megválni készül a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-től, majd az adásvételt, ha 
jók az információim, közvetlen belügyminiszteri utasításra felfüggesztették. 
Nem tudom, hogy azóta e tekintetben mi történt, illetve mi lesz a jövője 
ennek, marad-e állami tulajdonban a Magyar Gáz Tranzit Zrt., hiszen a 
jövőben fel fog értékelődni ez a gázvezeték, az észak-déli irányú szállítás 
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általában, főleg, ha Oroszország valóban nem fog Ukrajnán keresztül földgázt 
Európa felé szállítani. A kérdés ez, hogy mi lesz a Magyar Gáz Tranzit Zrt.-vel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Turi-Kovács Béla alelnök úr kért szót. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm 

szépen. Nagyon röviden, én azt gondolom, hogy a miniszterjelölt úr 
alkalmassága nem lehet kétséges, az elmúlt években ezt ő már más tárcánál 
bizonyította.  

Ami számomra örvendetes, az az, hogy az államtitkárok kiválasztása 
úgy történt, ami a minisztérium működését meggyőződésem szerint 
hatékonnyá tudja majd tenni, ugyanis önmagában egy kiváló miniszter is csak 
igen-igen nehezen lát el egy minisztériumi feladatot, ha nincsenek mögötte 
megfelelő emberek. Az első lépés ennek a kiválasztása, és ez meggyőződésem 
szerint jól sikerült. 

Amire rá szeretnék mutatni, az a következő. Egy új vagy legalábbis új 
nevű minisztérium esetében az egyik legnehezebb ügy, a kérdésekből is 
érzékelhető, hogy melyek azok a határok, amelyeken belül a minisztériumnak 
tevékenysége van, kötelezettségei vannak, amiket el kell tudnia látni. Ezek a 
határok egy ilyen helyzetben, amikor elsősorban tudományos kérdésekről 
vagy alapvetően arról is szó van, mindig nehezen meghatározhatóak. Inkább 
javaslat a részemről, hogy majd elsősorban, úgy gondolom, a parlamenten 
keresztül érdemes lesz azokat a tájékoztatásokat megadni, amelyek a 
minisztérium hatáskörébe tartozó, az ott elért eredmények koncentrált 
megjelenítését fogják eredményezni, ellenkező esetben előfordulhat egy olyan 
helyzet, amikor ennél a tárcánál keressük azt, ami nem ennél van. 
Következésképpen én azt gondolom, hogy a kommunikáció ennek a 
minisztériumnak talán az eddigieknél is fontosabb lesz, ez pedig 
meggyőződésem szerint egy kiváló lehetőség arra, hogy a parlament 
tájékoztatásán keresztül történjen meg a közvélemény tájékoztatása. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most akkor én szeretnék hozzászólni, 

viszont addig, amíg hozzászólok, szeretném átadni az elnöklést Bencsik 
alelnök úrnak. 

 
(Bencsik János, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

 
ELNÖK: Schmuck Erzsébet elnök asszonyt illeti a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Több területhez 

szeretnék nagyon röviden hozzászólni és kérdést is feltenni.  
Rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy természetesen örülök annak, 

hogy a tárcán belül lesz egy önálló, fenntarthatósággal foglalkozó terület is, 
hiszen amikor a kormánystruktúrát bemutatták és láttuk, akkor jómagam 
nagyon hiányoltam, hogy nem jelenik meg a kormányzat egészében egy 
fenntarthatósággal foglalkozó részleg a Miniszterelnökség keretein belül. 
Természetesen örülök, hogy önöknél lesz. Egy picit szomorú vagyok amiatt, 
mert nyilván a fenntarthatósági kérdések, ügyek megvalósítása az önök 
minisztériumára vonatkozik, és nem az egész kormányzatra. Úgyhogy lehet, 
hogy legközelebb, a következő ciklusban már egy olyan fenntarthatósági 
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egység lesz önöknél, ami az egész kormányzati fenntarthatóságra fog 
vonatkozni. Bár azt gondolom, ön azt mondta, hogy főleg a közlekedés 
területére fog vonatkozni vagy ezt jelenti a fenntarthatóság - (Dr. Palkovics 
László jelez.) nem, akkor ezt félreértettem -, hiszen azt gondolom, a 
gazdaságfejlesztés, az innováció területén nagyon nagy súlya lehet annak, 
hogy a fenntarthatósági szempontok ide hogyan épüljenek be, és mi a jövő 
útja. 

A közlekedéssel kapcsolatban ön beszélt a Belgrád–Budapest 
vasútvonalról. Én megmondom, hogy az LMP ezt nagyon nehezményezi, az 
egyik leggazdaságtalanabb és legdrágább beruházásnak tartjuk. Nem tudom, 
hogy arra lesz-e később esély, hogy önök felülbírálják a Budapest–Belgrád 
vasútvonalat. Mi ezt egy nagyon gazdaságtalan beruházásnak tartjuk. 
Tulajdonképpen szerintünk ez nem Magyarország érdekeit szolgálja, hanem a 
kínai félét. 

Viszont egy másik nagyon fontos kérdést szeretnék még a közlekedéssel 
kapcsolatban felvetni. Én is az alsórendű utak megújítását szorgalmaznám 
rettentően. Ha az országot járjuk, és kistelepüléseket közelítünk meg, nagyon 
sok alsórendű út egyszerűen járhatatlan. Azt tudom mondani, én magam is 
járok ilyen helyeken, gödör gödör hátán, szinte járhatatlan. Ha azt akarjuk, 
hogy Magyarországon a helyi fenntarthatóság nagyobb erőre kapjon, a helyi 
gazdaság, a helyi közösségek, akkor biztos, hogy kulcskérdés lenne az 
alsórendű utak javítása. Szeretném megtudni, hogy miniszterjelölt úr ezen a 
területen milyen prioritást kíván megvalósítani. 

Az éghajlatváltozás ügyéhez. Nagyon remélem, Bencsik alelnök úr 
mondta, hogy ősszel az Országgyűlés elé kerül a nemzeti éghajlatváltozási 
stratégia megújítása. Ez már egy nagyon régóta, több éve húzódó dolog. A 
párizsi klímacsúcs előtt ígérték, hogy akkor bemegy. Akkor visszavonták. 
Utána megint csak volt ígéret. Most már nagyon régóta húzódik. Szeretném 
megkérdezni, milyen határozott lépéseket fog tudni tenni, hogy valóban ősszel 
az Országgyűlés elé kerüljön, és ne húzódjon tovább. Szerintem senki nem 
vitatja, hogy a klímaváltozás a jelenünk, a ma egyik legnagyobb kihívása. 
Május elején Magyarországon minden csúcsot megdöntött a hőmérséklet. 
Tehát itt nagyon sürgős lépésekre van szükség. Én abban is biztos vagyok, 
hogy Magyarországnak a klímaváltozáshoz kapcsolódóan nagyon sok 
területen van teendője. 

A hulladékgazdálkodással kapcsolatosan. Mi azt érzékeljük, hogy a 
hulladékgazdálkodás kiépített és jól működő rendszerét az előző Orbán-
kormány egy év alatt eléggé megrongálta, ugyanis itt a bejáratott piaci 
szereplők helyett késve induló és teljesen még ma sem működő állami 
mamutcéget hoztak létre, helyenként többszörösére nőttek a díjak az új 
rendszerben, aránytalanul sokba kerül a szervezet fenntartása, késedelmesek 
a kiszámlázások, nem akarom sorolni. Itt ezzel kapcsolatosan szeretném 
megtudni, hogy terveznek-e változtatásokat a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatások utóbbi években jelentős mértékben átszervezett, de súlyos 
hiányossággal terhelt rendszerében.  

Ehhez kapcsolódóan, még a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan azt 
is szeretném megkérdezni, hogy milyen intézkedéseket kíván tenni a 
hulladékképzés megelőzése, a hulladék újrahasználatra előkészítése, a 
hulladék újrafeldolgozása, valamint a hulladék egyéb hasznosítása terén.  

Ehhez kapcsolódóan még szeretném azt is megkérdezni, hogy azt 
érzékeljük, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer területén a hulladékégetés 
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eléggé prioritást kapott, ugyanis itt regionális hulladékégetőket, 
távhőközpontokat alakítanak át hulladékégetésre. A hulladékégetés nem 
kimondottan a fenntarthatóság ügyét szolgálja. Szeretném megkérdezni, hogy 
ezzel kapcsolatosan, a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatosan ön mit 
kíván tenni. 

A gazdasághoz kapcsolódóan szeretném megkérdezni - fogy az időm - a 
körforgásos gazdaságról, hogy a körforgásos gazdaságot, amely azért egy elég 
fontos elem a fenntartható fejlődés, fenntartható gazdaság vonatkozásában, 
tehát ön milyen érdemi lépésekkel kívánja előmozdítani. 

A megújuló energia, energiastratégia kérdéskörében én is szeretném 
megkérdezni, hogy feloldják-e végre a szélerőművek építésének a korlátozását, 
lesz-e új szélerőműtender. Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy 
Magyarország megújulóenergia-nagyhatalom legyen? Én most az 
atomenergiával kapcsolatosan majd holnapra halasztom el a kérdéseimet.  

Azt is szeretném megkérdezni, hogy nemrégen a METÁR-
kormányrendeletet módosították, amivel gyakorlatilag megszűnt a megújuló 
energiából termelt energia kötelező átvétele. Szeretném megkérdezni, hogy ön 
szerint milyen jövő vár a legfeljebb 500 kilowatt teljesítményű 
naperőművekre. 

Még egy utolsó kérdés, hogy lesz-e folytatása a panelprogramnak 
energiahatékonyság területén, mert azt gondoljuk, hogy rendkívül fontos.  

Köszönöm szépen, letelt a 7 percem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ülésvezetés feladatait visszaadom elnök 

asszony számára. 
 
(Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy 

kíván-e még valaki hozzászólni, kíván-e még valaki kérdéseket feltenni. (Nincs 
jelzés.) Nem. Megköszönöm. Akkor átadom miniszterjelölt úrnak a szót 
válaszadásra. 

Dr. Palkovics László miniszterjelölt válaszai 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
Próbáltam picit csoportosítani itt a kérdéseket. Kezdeném azzal, amit elnök 
asszony is kérdezett, illetve Turi-Kovács Béla kérdésében is fölmerült, hogy 
miért ilyen ez az államtitkárság, illetve hogy a fenntarthatóság miért jelent 
meg így. Pontosan azért, mert úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszakban 
az egyik kihívásunk az, hogy hogyan tudjuk a környezetünket fenntarthatóvá 
tenni.  

Miért a Technológiai Minisztérium alatt? Azért, mert ennek ez az 
eszköze. Tehát a fenntarthatósági kérdéskör, mutattam ezt az ábrát, ebben 
egyébként abszolút egyetértünk elnök asszonnyal, hogy nemcsak a 
minisztérium körébe tartozó kérdéseket jelenti, hiszen viszonylag keveset 
tudtam ott bekeretezni, ebben az oktatásért felelős minisztériumnak 
ugyanolyan szerepe van, mint nekünk, ebben gyakorlatilag mindenkinek 
valamilyen formában meg kell jelenni. 

Az, hogy miért nem a kormány szintjén jelent ez meg, azt gondolom, 
hogy ha ebben a minisztérium megjelenik, ezt az érdeket mi tudjuk képviselni, 
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mint a statútumban tettünk arra javaslatot, hogy külön jelenjen meg a 
fenntarthatóság mint kérdés. 

Az pedig, hogy egy adott ügyet egy kormányon belül hogyan kezelünk, 
azokon az embereken múlik, úgyhogy abban szerintem itt az elmúlt 
időszakban egyetértés volt, hogy a felkért államtitkárok pontosan értik a saját 
szakterületüket, és pontosan ebbe az irányba fognak tevékenykedni. 

A másik kérdés Bencsik képviselő úr részéről, ide kapcsolódik 
egyébként az energia és a klíma összekapcsolása, ez pontosan ezért történt, 
hogy ezt a kettő dolgot ne válasszuk szét. 

Az energiastratégia eddigi elveit nyilvánvalóan megtartanánk. Azért itt 
azok a megoldások, amik megint a technológia változásának a 
következményei, nem azt jelentik, hogy amit eldöntöttünk néhány évvel 
ezelőtt, azt ugyanúgy tudjuk az elkövetkezendő időszakban tenni, hiszen ezek 
a technológiák változnak. Ilyen példa például az elektromos tárolási kapacitás, 
már nem a gravitációs, hanem az akkumulátoros tárolási kapacitás. Két évvel 
ezelőtt az nagyjából elképzelhetetlen lett volna, hogy, mondjuk, egy lakóház 
méretű, lakóház kapacitását igénylő akkumulátort megépítsünk, ma ez 
elképzelhető. Ha ehhez még hozzáadjuk azokat az egyéb megoldásokat, 
hogyan lehet, mondjuk, egy elektromos autót a fedélzetén lévő nagy tárolási 
kapacitásra például éjszakára részben puffertartályként, részben pufferként, 
részben pedig valamifajta visszatáplálásként is működtetni, akkor ezek nem 
voltak megoldások. Tehát itt az alapelvek, azt gondolom, hogy maradnak, de 
viszont az összes olyan megoldást, ami ahhoz kell, hogy tudjuk ezt követni, 
meg fogjuk vizsgálni, és ha szükséges, akkor ezen nyilván módosítani fogunk. 

Az éghajlatváltozási stratégia több kérdésben felmerült. Kezdő 
miniszterként szerintem az egy nagyon komoly érdem lenne, hogyha minél 
gyorsabban ez a parlament elé kerülne. Azt gondolom, hogy azok a kérdések, 
amik korábban esetleg nyitottak voltak, lassan tisztázhatóak, lezárhatóak. 
Tehát itt prioritással szeretnék mindenképpen a stratégiát a parlament elé 
vinni és a parlament működésének az ügyrendjébe minél gyorsabban 
beilleszteni. Tehát itt azt tudom mondani, meg fogunk mindent tenni annak 
érdekében, hogy az egyik első javaslata legyen a minisztériumnak. 

A gyorsforgalmi utak fejlesztése, illetve az M1-re kérdezett rá képviselő 
úr, miután föltette azt a kérdést, hogy mi lesz Tatabányán. Tatabánya egy 
intermodális csomópont, ebben a koncepcióban benne van egyébként - 
leegyszerűsítve - a vasútállomás összes feltételrendszerének az alakítása. 

A kérdés, ami az M1-esre vonatkozott, igen, az M1-es a legterheltebb 
utunk, az országon átmenő egyik legkritikusabb út. Azt gondolom, ennek az 
állapotáról mindenkinek van fogalma, aki arrafelé járt. Ezt az utat fel kell 
újítani, és utána ki kell bővíteni. A felújítás időszaka egy nehéz időszak lesz, 
hiszen nemcsak Németországban, Magyarországon is, ha utat újítunk, akkor 
le fog szűkülni. Erre vonatkozóan pont holnap lesz egy operatív stábnak az 
első ülése, ami pontosan az M1-es jelenleg folyó felújítási munkáinak az 
elviselhetőségével foglalkozik. Itt vannak eszközeink, amiket ma is tudunk 
használni, nyilván a terelés is lehet eszköz, persze ezzel azért más problémákat 
fogunk majd megjeleníteni, de hogy a forgalmat más módon szervezzük, az 
ottani eseményeket, ha bekövetkeznek, ezeknek a hatásait tudjuk enyhíteni, 
ezekkel mindenképpen foglalkozni fogunk. Sajnos ez egy ilyen kérdés. 

A jövőbeni kérdés, korábban beszéltünk róla, hogy a gyorsforgalmi 
úthálózat tervezésénél figyelembe venni azt, hogy esetleg ilyen útelemek 
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használhatók például az M1-es mellett, használhatóak például kerülőútként, 
azok pedig a következő stratégiának az elemei.  

Amit még ehhez el szeretnék mondani, az M60-as került említésre, 
ugyanígy készül az M70-es is a határig. Ezeknél pontosan azt a fajta forgalmi 
technikát próbáljuk meg már megvalósítani, tehát az út tervezésébe 
bekerültek olyan technikák, amik például a forgalmi sávok változtatható 
irányát jelentenék. Tehát azt mondjuk, hogy egyébként a forgalom sűrűségétől 
függően fogja valamilyen irányba megváltoztatni ezt. Ezek pontosan az ilyen 
helyzetek elkerülését szolgálják. Ez a technika sajnos később nehezen 
beépíthető, pontosabban nagy módosításokat jelent, de az úttervezésnél ezek 
mindenféleképpen figyelembe vehetők. 

Szászfalvi képviselő úr, illetve a képviselő asszony kérdése az 
energiaellátás biztonságára vonatkozóan, hogy mit tervezünk ezen a területen. 
Ahogy itt mutattam, nyilvánvalóan többfajta energiaforrást kellene használni. 
Ha megnézzük azt, hogy például a gáztípusú energiaforrások esetén milyen 
megoldásokat választunk, tehát részben a Krk szigeti a kapcsolódási pont, 
illetve a bulgáriai kapcsolódási pont pontosan ezt szolgálja. Tulajdonképpen 
idetartozik az NGT jövőbeni tulajdonosi kérdésköre is. Erre a kérdésre, hogy 
ezzel mit akarunk, ebben a pillanatban nehéz válaszolni, hiszen itt egy 
egységes rendszert kell tudnunk valamilyen formában működtetni, pontosan 
részben az ellátás biztonsága, részben pedig a viszonylag egyszerű 
kereskedelmi ügyek miatt. Az, hogy itt mi fog történni, többfajta megoldása 
lehet a dolognak, de egyelőre ezt még vizsgáljuk, tehát az, hogy ezzel most mit 
fogunk tenni, majd egy következő diszkussziónak lesz a tárgya.  

Ugyanehhez a kérdéshez kapcsolódik a szélerőművek kérdése. 
Magyarországon több olyan megoldás elérhető, ami hatékonyságát tekintve 
tulajdonképpen legalább ilyen jó. Beszéltünk arról, hogy a napenergiát 
fokozottabb mértékben ki kell használni, a napsütéses órák száma 
Magyarországon kifejezetten magas. Ez egy biztonságos és tartós ellátási mód. 
Itt több megawattnyi kapacitás fog egyébként épülni, ami ezt az energiát 
jelenti.  

Itt ugyanaz a probléma, mint a szélenergiával, szélerőművel, hogy 
ennek a tárolása Magyarországon jelen pillanatban nehezen megoldható, 
egyszerűen azért, mert nem fogjuk tudni megoldani a gravitációs tárolást. Itt 
van jelentősége azoknak az ügyeknek, hogy mit kezdünk azzal az energiával, 
ami abban az időszakban jelenik meg, például egy szélerőműnél, ami ráadásul 
egy lökésszerű terhelést tud jelenteni, amikor nem tudjuk ezt felhasználni. 
Erre vonatkozóan van egy sor lehetőség. Azt gondolom, hogy ha a rendszert 
tudjuk szabályozni, és itt nem tértem ki nagyon részletesen, hogyan tudjuk 
ezeket az energiaforrásokat egymáshoz hangolni, ez erre megoldást jelenthet.  

Tipikusan a szélerőmű esetén, hogy a szélerőmű egy jobban megtérülő 
beruházás, vagy valamilyen geotermikus erőmű, vagy pedig napelem, ez pedig 
abban a pillanatban az adott technológia kérdése. Azt gondolom, hogy a 
szélerőműről is lehet beszélni, de meg kell nézni az összes többi technológiát 
is, mi az, ami egyébként Magyarországon jobban megtérül. Magyarország 
szélbiztossága, azt hiszem, a Móri-árok kivételével nagyjából nem biztosított, 
tehát az a rész, ahol ezt lehet működtetni, ott egyébként ma is vannak már 
szélerőművek. Meg kell nézni azt, hogy milyen más lehetőség van, és annak a 
tükrében lehet egyébként a szélerőműveket aztán újrabeszélni. 

A közutak felújítására vonatkozóan volt Szászfalvi Lászlónak egy 
kérdése, elnök asszony is kérdezte, hogy mit kezdünk az alacsonyrendű, tehát 
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négy-ötszámjegyű utakkal. 100 milliárd forint áll rendelkezésre. 
Nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy ez az összeg nem elég egyszerre minden út 
felújítására. Itt ezeknek az utaknak a javítása, felújítása széles körű társadalmi 
konszenzus eredménye kell legyen. Nyilvánvalóan a terheléstől függ, illetve 
attól, hogy a környezetben élők hogyan gondolkodnak erről a dologról. Amit 
itt meg tudok ígérni, hogy a minisztériumból közvetlenül nem fogunk ilyen 
döntést hozni, hanem ezeket a döntéseket egyeztetni fogjuk azokkal, akiket ez 
egyébként érinteni fog. Azt gondolom, hogy ez az összeg nem kicsi, megfelelő 
gondossággal megfelelő célt tudunk elérni. 

A Belgrád–Budapest vasútvonal kérdése. Azt gondolom, lehet, hogy 
ebben akkor nem értünk egyet. Ez egy olyan vasútvonal, amivel Magyarország 
kapcsolódik egy nagy nemzetközi közlekedési rendszerhez, és ennek a részévé 
válhat. Ahogy ezt mondtam korábban is, egy ilyen vasútvonal természetesen 
akkor térül meg, hogyha ezen elegendő forgalom van és elegendő áru megy 
rajta keresztül. Itt a feladatunk az, hogy valóban ennek az áruszállítási 
képességét ki tudjuk használni. Azt gondolom, hogy az adottságai 
mindenképpen megvannak. A kérdés, hogy hogyan tudunk ezzel élni. Én azt 
gondolom, hogy a jelenlegi számok nem feltétlenül támasztják alá azt, amit 
képviselő asszony említett. Nyilván ezt folyamatosan vizsgálni fogjuk. 

A fenntarthatóságról már szóltam. Ez a fenntarthatósági piramis 
pontosan azért jelent meg itt a prezentációban, mert ezen kvázi mint egy 
szűrőn keresztül próbáljuk meg az egyéb intézkedéseinket megjeleníteni. Amit 
meg tudok ígérni, hogy a minisztériumban ez biztos, hogy így fog történni. Itt 
államtitkár kollegákkal abban maradtunk, hogy a fenntarthatóság lesz az, ami 
a követelményeket meghatározza, de nyilvánvalóan nem csak a közlekedésre - 
a közlekedés egy eleme ennek -, az energetikára, a klímapolitikánkra, a 
közlekedési rendszerünkre, a logisztikai rendszerünkre, és nyilvánvalóan 
ennek van egy sor oktatási kérdése. Itt fölmerült az a kérdés, hogy hogyan 
akarjuk a hulladék mennyiségét csökkenteni. A legfontosabb eleme az, hogy 
elmondjuk az iskolában, hogy bizony-bizony, nem kell mindig mindent 
megvenni, illetve ennek aztán vannak operatív részei is. 

Az, hogy mit csinálunk a meglévő hulladékkal, tehát vagy a keletkezett, 
vagy a lerakóban deponált hulladékkal, egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy itt 
az európai uniós követelménynek meg fogunk felelni az újrahasznosítást 
illetően. Ezek nagyon komoly és nagyon magas számok. Ha viszont a lerakók 
mellett vagy pedig a lerakó és az égetés között kell dönteni, akkor azt 
gondolom, hogy az égetés lehet, hogy jobb megoldás, hiszen a lerakónál 
gyakorlatilag a felezési idő nem értelmezhető, míg az égetéssel pedig egy 
helyen tudunk koncentrált módon energiát előállítani úgy egyébként, hogy a 
klímakövetelményeket is tudjuk teljesíteni. Ez megint egy adott helyzet 
függvénye. Én azt hiszem, hogy ez is egy nagyon jól számolható kérdés. 

Csak nézem a papírjaimat, mert szorgalmasan és gyorsan jegyzeteltem, 
hogy mi az, amit kihagytam. 

Hulladékgazdálkodás. Erre van egy viszonylag egyszerű válasz. Nem 
véletlen, hogy az államtitkári pozícióra a hulladék zrt. elnök-vezérigazgatóját 
kértem föl. Ha valaki pontosan ismeri ennek a rendszernek a hiányosságait, 
akkor ő az. Most átülve, ahogy említettem, egy kellemes vállalati székből egy 
kevésbé kellemes államigazgatási pozícióba, én azt hiszem, hogy azokat az 
ügyeket, amik a rendszer működésével kapcsolatban az elején fölmerültek, 
aztán folyamatosan elkezdtek megszűnni, egy magasabb szinten fogjuk tudni 
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támogatni. Tehát én bízom abban, hogy ez a kérdés hamarosan nem lesz 
kérdés. 

Azt hiszem, hogy nagyjából válaszoltam minden kérdésre. Ja, bocsánat, 
körforgásos gazdálkodás. Igen, tehát itt nem véletlen az, hogy az 
államtitkárságokat így alakítottuk ki és az államtitkárokat is egyébként így 
kértük föl, az ő együttműködésével ez a kérdés abszolút kezelhető. Itt 
egyébként az EU-s célok teljesítése, ami mindenképpen első prioritást élvez.  

Azt hiszem, hogy talán több kérdés nem volt. (Elnök: METÁR!) Ja, 
METÁR-rendszer. A rendszer megkezdte a működését. Azt hiszem, hogy 
ennek az áttekintése, az első tapasztalatok áttekintése hamarosan meg fog 
történni. Megnézzük azt, hogy mit tegyünk a régebbi mechanizmussal, és 
hogyan fogjuk ezt a METÁR-ba implementálni.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszterjelölt úrnak a válaszait. Szeretném 

megkérdezni képviselőtársaimat, hogy mindenki kapott-e választ a kérdésére. 
(Jelzésre:) Bencsik alelnök úr szeretne még szót kérni. 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszterjelölt 

Úr! A felkészültségét illetően kétségünk nincs afelől, hogy alkalmas a 
miniszteri feladatok elvégzésére. Két olyan rövid kérdésem lenne még, ami 
nem egészen tiszta számomra. Az egyik a felnőttképzés, szakképzés 
kérdésköre. Ha az előzetes nyilatkozatokból jól értelmeztem, akkor a 
felnőttképzési feladatok koordinációja a minisztérium hatáskörébe fog 
tartozni, míg a szakképzés nem. Ennek a viszonya és a kettőnek az 
együttműködése hogyan fog alakulni a minisztérium közötti koordináció 
során? 

A másik pedig a nemzeti ipari parkok fejlesztésével kapcsolatos kérdés. 
A NIPÜF a tárcához fog tartozni mint háttérintézmény vagy gazdasági 
szervezet, vagy pedig a vagyonkezelés területén fogja majd továbbfolytatni a 
működését? 

Köszönöm szépen. 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ miniszterjelölt: Az első kérdésre válaszolva, 

valószínűleg félreértés volt. Tehát a szakképzés és a felnőttképzés, a teljes 
államtitkárság az NGM-ből átkerül hozzánk, tehát az teljes mértékben itt lesz. 
Ami az NGM-ben marad, ezek a munkaerőpiaci egyéb ügyek. Ennek több 
indoka van. Egyik indoka az, hogy egy sor adótípusú eszközt használtunk 
ebben, és nyilvánvalóan ilyen értelemben ennek a monitorozása még egy 
darabig zajlik, de az is át fog kerülni. Ez a terület egyébként eléggé egy kézben 
tartandó; abban maradtunk, hogy két év múlva ez a terület szintén átkerül. 

A szakképzés, felnőttképzés pedig nem megosztott, tehát amit a 
helyettes államtitkárságon Pölöskeiné vezet, egy az egyben kerül át a hozzá 
tartozó alapokkal, a hozzátartozó háttérintézményekkel és nyilvánvalóan az 
iskolarendszerrel együtt. A fenntarthatóság szempontjából egyébként ennek a 
rendszernek a továbbfejlesztése egy nagyon komoly eleme a stratégiánknak. 
Erről itt nem beszéltem, mert ezt meghagytam a Kulturális bizottság 
hamarosan kezdődő ülésére, de természetesen nagyon szívesen tudok erről is 
néhány dolgot mondani. 

Ami a NIPÜF kérdését illeti, a NIPÜF egy összetett szervezet. 
Alapvetően a NIPÜF a beruházásösztönzést, tehát kvázi az idejövő cégek 
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beruházási kedvének az erősítését szolgálja. Ilyen értelemben nem ide kerül. 
Egyelőre még tárgyalások folynak arról, hogy egyébként a beruházásokkal 
foglalkozói hivatal, a HIPA részévé válik, vagy pedig azzal valamilyen 
együttműködésben történik, vagy pedig a vagyonkezelőhöz tartozik. A NIPÜF-
nek több tevékenysége van, ezen belül van egy kvázi iparipark-fejlesztési 
része, de van több operatív tevékenysége is. Erről még egyelőre zajlanak a 
megbeszélések. Azt gondolom, hogy a NIPÜF tevékenysége talán jobban 
kapcsolódik a beruházásösztönzéshez, tehát a HIPA tevékenységéhez. Ez 
persze nem azt jelenti, itt egy kormányról beszélünk, hogy ezentúl a 
minisztériumok nem működnek egymással együtt. Tehát együtt fogunk 
nyilvánvalóan működni. 

Köszönöm. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van még kérdés? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs. Akkor köszönöm szépen. A vitát és a kérdések sorát is lezárom.  

Most arra a részre térünk át, amikor megkérdezem a bizottságot, hogy 
támogatja-e dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős 
miniszterjelölt kinevezését. Aki igennel szavaz, az tegye fel először a kezét. 
(Szavazás.) 7 igen. Tartózkodott? (Szavazás.) 2. Ellene volt? (Nincs jelzés.) 
Nem volt. Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság 7 igennel és 2 tartózkodás mellett 
támogatta dr. Palkovics László miniszterjelölt úr kinevezését. A bizottság 
nevében szeretnék önnek gratulálni, jó egészséget és erőt kívánok önnek a 
feladatai ellátásához. A döntésről természetesen levélben tájékoztatjuk 
házelnök urat. Szeretném megköszönni önnek és munkatársainak a 
részvételét a napirendi pont tárgyalásánál. Mindenkinek jó munkát kívánok. A 
napirendi pontot pedig lezárom. Köszönöm szépen. 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ miniszterjelölt: Ha szabad, megköszönném a 

bizottság bizalmát, és igyekezni fogok ennek megfelelően a jövőben eljárni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen még egyszer.  

Egyebek 

Kérem szépen képviselőtársaimat, hogy még egy pillanatra foglaljanak 
helyet. Valóban csak egy pillanatra. Csupán annyi bejelentenivalóm van, hogy 
akkor holnap 2 órakor újra találkozunk. Holnap délután két miniszterjelöltet 
fogunk meghallgatni, Nagy István urat és Süli miniszterjelölt urat, úgyhogy 
holnap találkozunk itt. A mai ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 18 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika  


