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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban: ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottság valamennyi megjelent tagját. Az ülést 
megnyitom. Tájékoztatom a bizottságot, hogy a jelenléti ív szerint a 
határozatképesség biztosított.  

A napirend elfogadása következik. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendet ki 
támogatja, ki fogadja el. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 12 igen szavazat. 
Tartózkodó szavazat? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs ilyen. Ellene ki szavazott? (Nincs 
ilyen jelzés.) Nincs ilyen.  

Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter éves meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Az első napirendi pont tárgyalása következik. Engedjék meg, hogy tisztelettel 
köszöntsem Bárfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter asszonyt, Juhász Edit államtitkár asszonyt és Fónagy János államtitkár 
urat, valamint munkatársaikat. Bejelentem, hogy a miniszter asszony a beszámolóját 
kivetítő használatával kívánja megtartani. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
kifogása bárkinek. (Nincs ilyen jelzés.) Nincsen. Köszönöm szépen. 

Át is adom a szót miniszter asszonynak, és kérem, hogy tartsa meg 
beszámolóját. (Barcza Attila megérkezik a bizottság ülésére.) 

Bártfai-Mager Andrea hozzászólása 

BÁRTFAI-MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter: (Az előadást projektoros kivetítés szemlélteti.) Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Alelnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a 
prezentációs technikát alkalmazhassam a beszámolóm során. Elrettentésül csak 
annyit szeretnék az elejére jelezni, hogy a munkánk rövid összefoglalásaként összesen 
30 oldalt sikerült összeraknunk ehhez a prezentációhoz. Én megpróbálom ezt 
olyannyira gyorsan és összefoglalóan elmondani, hogy tiszteletben tartsam a 
bizottságnak azt a funkcióját, hogy részben jöttek csak engem meghallgatni, engem 
kérdezni is szeretnének az elvégzett egy év munkájáról. 

A kezdetekhez szeretnék néhány szóban visszatérni. 2018. május 22. óta felelek 
az állami vagyon felügyeletéért, az állami vagyonnal való gazdálkodás 
szabályozásáért, a nemzeti közműszolgáltatásokért, a nemzeti pénzügyi 
szolgáltatásokért, a postaügyért és a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért. 
Egy nagyon-nagyon különleges munkarendet alakítottunk ki, itt ugyanis kialakítottuk 
az állam megrendelői és tulajdonosi funkcióinak a kettéválasztását. Ez 
legmarkánsabban az ITM és a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter 
munkamegosztásában érhető tetten, de természetesen egyéb tárcák esetében a 
szakmapolitika és a szektorális stratégia megalkotása továbbra is a fő 
szakminisztériumnál van, mi a tulajdonosi jog gyakorlói vagyunk, akik ezen 
szakpolitikák megvalósítását természetesen az állami tulajdonban lévő vállalatokkal 
is elő kívánjuk segíteni.  

Ennek első lépéseként néhány meghatározó vállalatot, amelyeket az emberek, 
a magyar állampolgárok életének befolyásolásában meghatározó szerepűnek ítéltünk 
meg, közvetlen minisztériumi irányítás alá vontunk, illetve kialakítottunk egy 
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hárompilléres tulajdonosi joggyakorlói rendszert, amelyről a későbbiekben szeretnék 
szólni. És természetesen egy átadáshoz-átvételhez hozzátartozik az a folyamat is, hogy 
amikor az ember megkap egy portfóliót, akkor a portfólió kockázati kitettségét is 
megpróbálja felmérni. 

A tulajdonosi joggyakorlás alapelvei esetében a legfontosabbnak azt tartottuk, 
hogy hűek legyünk ahhoz az önök előtti meghallgatáson is elmondott fő meghatározó 
szempontunkhoz, hogy a 2010-ben meghatározott vagyonpolitikai szemléletet és 
célokat továbbvigyük 2018 után is, tehát a tulajdonosi joggyakorlás alapelveihez az 
tartozik hozzá, hogy a közvagyont továbbra is gyarapítani kívánjuk, a közvagyon 
értékállóságát meg kívánjuk őrizni, és természetesen felelősen szeretnénk 
gazdálkodni azzal a 17 ezer milliárd forintnyi vagyonnal, ami a mi felelősségi 
körünkbe tartozik. 

A tulajdonosi joggyakorlás stratégiáját és célrendszerét ettől függetlenül, ha 
megvan az a fő vonal, ami mentén haladunk, akkor is részelemekre kell bontanunk, és 
ennek a legfontosabb része az volt, hogy megfogalmazzuk magunknak azt, hogy 
miben különleges az állami tulajdon. Hiszen azt tudjuk, hogy a polgári jogban a 
tulajdon az a jogok és kötelezettségek összességét jelenti, és azt is tudjuk, hogy a 
tulajdonnal együtt járó társadalmi felelősség az Alaptörvényben rögzített intézmény. 
Azt is látjuk, hogy privát jogalanyoknak is lehet társadalmi felelőssége, de az állami 
vagyonnal való gazdálkodásban ennél sokkal fontosabb dolgunk van: az államnak 
általános, hivatásszerű kötelessége a társadalmi felelősségvállalás, és a vagyont a 
társadalmi céloknak alárendelten kell működtetni.  

Mik ezek a társadalmi célok, amiket mi megfogalmaztunk? Az egyik a 
közfeladatok ellátása, a lakossági közszolgáltatások biztosítása, a társadalmi 
szükségletek kielégítése és nem utolsósorban a kormány gazdaságpolitikájának 
megvalósítása. 

Amiről már szóltam: ennek van eszközrendszere. Az eszközrendszere a 
vagyonmegőrzés, értéket is védeni kell, és vannak olyan vagyontárgyak, amelyeknek 
az állagmegóvása maga is értékteremtő. És egy olyan egyensúlyi helyzetben kell 
gondolkodnunk, amelyben az egyik oldalon áll az értéknövelő hasznosítás és 
gyarapítás, a másik oldalon az - és azt gondolom, ez a legfontosabb új elem a 
gazdálkodásunkban -, hogy a társadalmi célokat nem szolgáló vagyonelemeket ki kell 
vonni a portfólióból. Ezt egyszerűsítve úgy hívjuk, hogy portfóliótisztítás, és ennek 
szintén azok a legfontosabb eszközei, hogy ezt átláthatóan, szabályosan, 
professzionálisan és költségtakarékos működés mellett tegyük.  

A célrendszert milyen szinteken tudjuk érvényesíteni? Megjelenünk a 
rendszerben szabályozóként. Első lépésként létrehoztuk az állami társasági portfólió 
tulajdonosi joggyakorló rendszerének átlátható, egységes szabályozását. Elősegítettük 
azt, hogy az állam, az önkormányzatok, az egyházak és a közhasznú szervezetek között 
a vagyonmegosztások rendezett alapelvek szerint zajlódjanak. Növeltük a vagyon 
védelmi szintjét, felülvizsgáltuk, és folyamatosan felülvizsgáljuk és hatékonyabbá 
tesszük az MNV Zrt. értékesítési rendszerét.  

Kormányzati szinten partnerként tekintünk a szakpolitikákra, és a 
tárcavezetőkkel együtt kívánjuk kialakítani a társaságok azon stratégiáját, amelyek a 
szakmapolitikai célokat elősegítik. Portfóliószinten pedig a tulajdonosi feladatainkat 
valamennyi feladatra kiterjedően új eljárásrenddel láttuk el. Érvényesítjük a 
tulajdonosi kontrollt a tervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés során. A portfóliós 
tapasztalatainkat természetesen minden állami tulajdonos joggyakorlónak átadjuk, 
ezért külön kormánybiztos is felel a tárca nélküli miniszter stábjában, ez dr. Juhász 
Edit államtitkár, és ellátunk speciális feladatokat is, mint például az úgynevezett 
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menetrend-munkacsoport, amelyben miniszterelnöki biztosként dr. Fónagy János 
dolgozik. Tehát széles körű és új típusú feladatokat is ellátunk.  

Melyek azok az alapelvek, amelyeket követünk? Az egyik, ami a 
vagyongazdálkodásnál, bár alapvetésnek tűnik, de minden egyes alkalommal ki kell 
mondanunk: ahhoz, hogy gyarapítani tudjuk a közvagyont, és felelősen őrizzük meg 
az értékállóságát, ma kell felelősen dolgozni, és ma is eredményeket kell elérni. A 
második alapelvünk, ha már tárca nélküli miniszterként van szerencsém azt mondani, 
hogy nem a közigazgatásból és nem a politika világából jövök, hanem szakmai 
pályafutásom előzte meg ezt a pozíciót, akkor igenis annak a szakmának a legjobb 
tapasztalatait, legjobb gyakorlatait át kell ültetni az állami vagyongazdálkodásba is az 
állami társaságok sajátosságaihoz igazodóan. 

A tulajdonosi szándék gyors és hatékony érvényesítése érdekében pedig egy 
háromszintű rendszert alakítottunk ki. A legfontosabb vállalatok, a stratégiai jellegű 
vállalatok, a nemzeti bajnokok, a blue chipek - nevezzük bárhogy őket -, amelyek a 
lakosság életében meghatározó szereppel bírnak, közvetlen miniszteri irányítás alá 
kerültek. Úgy gondoljuk, hogy ez a politikai felelősségvállalásnak is a szintje, ez 
ezeknél a vállalatoknál olyan típusú stratégiai feladatokat jelent, aminél 
nélkülözhetetlen a közvetlen irányítás. Az MNV Zrt.-t bíztuk meg azzal a feladattal, 
hogy a nála maradó portfóliót több elemre bontva vizsgálja meg, és segítsen 
bennünket abban a döntésben, hogy mely ingatlanokat és mely társasági tulajdonokat 
nem szükséges az állami vagyon érdekkörében tartani. A tulajdonosi joggyakorlásnak 
egy harmadik eleme vagy egy harmadik szintje, hogy vannak olyan vállalatok, 
amelyeket átadtunk tulajdonosi joggyakorlásra minisztériumokhoz, mert úgy ítéltük 
meg, hogy ezeknél a cégeknél sokkal fontosabb a szakmapolitika hatása és a 
szakmapolitika felelőssége, mint a vagyongazdálkodás némely esetben szikárabb vagy 
számszerűbb elvárásrendszere.  

Milyen feladataink vannak? Háromszintű feladatrendszerünk van. Az egyik: 
meg kell határoznunk a stratégiai irányokat a stratégiák elemzése, működési 
kockázatok felmérése, humánerőforrás-, beruházási körkép elkészítése és az állami 
vállalatok közötti szinergiák felmérése révén. Ez egy olyan új elem, amire az 
elkövetkezendő években rendkívül nagy hangsúlyt fogunk fektetni. Meggyőződésünk, 
hogy az állami vállalatokat portfóliószinten kell kezelni, ahogy ezt egy 
magántulajdonos is tenné, és az állami vállalatok közötti együttműködésre nemcsak 
fórumot kell biztosítani, hanem miután látjuk és ismerjük a gazdálkodásukat, elő is 
kell segíteni, hogy megtalálják az egymáshoz vezető utat. 

A HR-, illetve személyügyi felmérések kiemelt szerepet töltenek be 
napjainkban. Önök is tudják, hogy számtalan vállalatnál szakemberhiány van, ezt a 
feladatot napi szinten figyelemmel kísérjük, és gondoskodunk arról is, hogy a 
társaságok egymás legjobb gyakorlatait egymással megosszák, és ebben a nehéz 
helyzetben nyilvánvalóan támogatjuk a vállalatainkat abban is, hogy a 
beruházásokkal, a digitalizáció, illetve az új eszközök alkalmazásával ezt a problémát 
hatékonyan tudják kezelni. 

Az irányítás vagy a vagyongazdálkodás második szintje, hogy a tárca nélküli 
miniszter és a csapata végigkíséri a vállalati tervezés és kontrolling teljes folyamatát, 
tervezési irányelveket határozunk meg, tervtárgyalásokat folytatunk, az üzleti tervet 
jóváhagyjuk és meghatározzuk a társaságra vonatkozó prémiumfeladatokat. Havi, 
negyedéves és éves kontrollingrendszereket raktunk össze, és természetesen 
elfogadjuk a vállalatok éves beszámolóját.  

Nem új és nem ismeretlen eszközöket alkalmazunk újszerűen. A tulajdonosi 
ellenőrzésben rendkívüli módon számítunk a belső ellenőrzésre. Áttekintettük a 
létesítő okiratok tartalmát és azokat felülvizsgáltuk, és folyamatosan ellenőrizzük a 
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szabályzatok és dokumentumok rendszerét. De a legfontosabb üzenetünk az, hogy ezt 
a rendszert portfóliószinten és egységesen működtetjük a vállalatainknál.  

Milyen stratégiai irányokat határoztunk meg a vállalatainknál? Közvetlenül 38 
társaság áll az NVTNM irányítása alatt, ezek között van - csak hogy ilyen apróságokat 
említsünk meg - az MNV Zrt., a Nemzeti Közművek, a hulladékgazdálkodás, a 
Volánbusz, MÁV, Magyar Posta, MFB, és a legfontosabb, hogy hiába 38 az a 38, 
valójában a teljes portfólió, amit közvetlenül irányítunk a leányvállalatokkal együtt, 
összesen 200+, tehát kétszáz-egynéhány vállalatból áll.  

Milyen ennek a portfóliónak a kitettsége? Ha megnézték az előző ábrát, akkor 
az a mondás, hogy az NVTNM társasági portfóliója diverzifikált, nem egy légből 
kapott állítás. A társaságok különböző tevékenységeket látnak el, a méretükből és a 
tevékenységükből eredő kockázatok eltérőek, azonban úgy gondoljuk, hogy 
mindegyik gazdasági társaságként működik, ezért a gazdasági folyamatok 
elemzéséhez egy egységes szempontrendszer kell, amit meg is alkottunk. 

Az egységes értékelés szempontrendszere a 2019. évi üzleti terv és a hozzá 
kapcsolódó 3 éves kitekintés kapcsán volt először a mi feladatunk. Itt felmértük ezen 
társaságok üzleti és piaci környezetét és egyéb sajátosságait, folyamatosan és azonos 
mérőszámokkal vizsgáljuk a likviditásukat és az eladósodottságuk szintjét. Tekintettel 
vagyunk arra, hogy ezeknek a társaságoknak milyen stratégiai jövőképük van, van-e 
szükség állami beavatkozásra. És a legfontosabb és új elem, mérjük azt is, hogy az 
adott társaság úgynevezett társadalmi érzékenysége mekkora, hiszen a portfóliónk 
többségében közfeladat ellátásával és közszolgáltatással foglalkoznak a vállalatok.  

Így tehát kialakítottunk egy komplex elvárásrendszert, és ezeknek az együttes 
értékelése lehetővé teszi azt, hogy akár ezt a rendkívül heterogén halmazt egy 
táblázatban, egy kockázati térképen tudjuk megjeleníteni. A kockázatértékelés 
módszertanáról, ha a bizottságot részletesebben érdekli, akkor inkább a kérdések 
során válaszolnék. Megmondom őszintén, szakmailag nyilvánvalóan ez volt a 
legizgalmasabb feladat, hiszen egységes rendszerben kellett megmutatnunk azt, hogy 
hogyan értékeljük a szolgáltatási színvonalat, milyen mérőszámokkal mérjük a 
pénzügyi stabilitást, mivel és hogyan értékeljük a stratégiai jövőképet, és milyen 
mutatószámok szükségesek ahhoz, hogy a kormányzati beavatkozás szükségességét 
leginkább megmérjük.  

Ami a legnehezebb feladatunk volt, ugyanis erre a nemzetközi 
szakirodalomban sincs igazán példa, jó példa, de mi megpróbáltuk azt is, hogy a 
társadalmi érzékenységet egy úgynevezett korrekciós tényezővel mérjük, hiszen az, 
hogyha látjuk a társaságról, hogy pénzügyileg stabil, nincs szükség beavatkozásra, az 
nem jelenti azt, hogy az adott társasághoz nem kapcsolódnak olyan kockázatok, 
amelyekre egy állami tulajdonosi joggyakorlónak ne kellene figyelnie.  

Ennek eredményeképpen létrejött egy táblázat. A táblázat legizgalmasabb 
része az lenne, ha ezt most feltöltöttük volna azzal, hogy melyik társaság hol tart. 
Engedje meg nekem a bizottság, hogy ezt jövőre tegyük meg, hiszen a legfontosabb 
sosem az, hogy egy adottságot megmutassunk, hanem az a legfontosabb, hogy azt 
mutassuk meg, és ez a mi tevékenységünknek a krédója, hogy az egyik pozícióból a 
másik pozícióba hogyan tud eljutni az adott társaság. Amit ez a táblázat ma jelenthet, 
az azt jelenti, hogy össze tudjuk hasonlítani egymással a társaságokat, meg tudjuk azt 
mutatni, hogy melyik mutatószámon kell változtatni; meg tudjuk határozni, hogy a 
tulajdonosi beavatkozás kontrollja és mértéke mekkora legyen és milyen sürgős. 
Természetesen ebben a rendszerben tudunk kalibrálni is, amiben mi a legfontosabb 
meghatározó tényezőnek a társaságok hosszú távú stratégiáját tekintjük.  

Miután ez csak egy adottság, és ebből az adottságból nem a munkánk 
minőségére lehet következtetni, ezért mi arra fogunk törekedni, hogy ez a 
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szempontrendszer fix legyen, és évről évre önök meg tudják azt nézni, hogy melyik 
társasággal milyen eredményt értünk el. 

A szinergiák feltérképezése a következő feladatunk. Jelenleg az a célunk, hogy 
olyan típusú külső együttműködéseket alakítsanak ki a társaságaink, amelyekben 
érvényesül a legkisebb költség elve, a társaságok nyerjenek azzal, hogyha a közös 
beszerzés lehetőségével élnek. Igenis, a portfólió szintjén még erősebbek tudunk 
lenni. Erősebb lehet az üzleti alkupozíció, kedvezőbb feltételeket tudnak ezek a 
vállalatok közösen kiharcolni a piacon, például olyan területen, amelyek a 
legdrágábbak, viszont a modernizációhoz elengedhetetlenek, mint az 
információtechnológia, a banki szolgáltatások és az energiaköltségek. A célunk az, 
hogy a 2019. évben összeállított elvárásrendszer alapján 2020-ban már az üzleti 
tervek szintjén is érvényesüljenek ezek a szinergiák. 

Tervezés és kontrolling. A tervezés és kontrolling esetében ne számítsanak 
csodára, ez egy szisztematikus felkészülést és szisztematikus munkát kívánó feladat. A 
tervezési irányelveket minden évben a harmadik negyedévben kell meghatározni, 
majd a negyedik negyedévben le kell folytatni a tervtárgyalásokat. Ahol 
problémamentes, ott az első negyedévben már üzleti terveket kell elfogadni, és ki kell 
tűzni az éves prémiumcélokat, majd a folyamatos kontrolling eszközével kell eljutni 
oda, hogy az azt követő év májusáig, a beszámoló elfogadásáig értékeljük az 
eredményeket és értékeljük a prémiumfeladatokat.  

Mit tettünk a kontrollingrendszer megújítása során? Létrehoztunk egy korai 
figyelmeztető rendszert. Meghatároztuk a tulajdonosi elvárásokat. Minden esetben 
olyan elvárásokat fogalmaztunk meg a vállalatok szempontjából, amelyek a takarékos 
működést segítik elő, amelyeket összhangba hoztunk a teljesítményösztönzők 
rendszerével. A tervezési irányelvektől való eltérést nyomon követjük, és az üzleti 
tervet is nyomon követjük havi, illetve negyedéves szinten. 

Mit vizsgálunk leginkább? Az úgynevezett főbb gazdasági mutatókat, a 
személyügyi adatokat, a HR-adatokat, a beruházások időbeliségét és az üzleti tervhez 
igazodását. Folyamatos kontroll alatt tartjuk az eredmény alakulását, és fontos 
számunkra a vállalatok likviditása és finanszírozása is. A vállalati vezetők stratégiai 
látásmódját vizsgálandó, egy „kockázatok és esélyek” táblát is folyamatosan 
rendszeresítünk. Ebből le tudjuk mérni, hogy egy adott vezető milyen módon, milyen 
átlátóképességgel és milyen vezetői képességgel rendelkezik az adott vállalat 
stratégiai irányban tartására. 

Szabályozási eszközök. A szabályozási eszközök köre sem új. Ezeket rendszerbe 
foglaltuk, és öt elemet alakítottunk ki. Ez az öt elemből álló rendszer minden egyes 
vállalatnál egyformán érvényesül. A stratégiai tervezéssel kezdjük. Ezt követően az 
éves terv előkészítésének a menete van, majd végrehajtjuk. Itt a legfontosabb az 
adatbekérés és az ellenőrzés. Helyszíni ellenőrzést is folytatunk, és interjúkat 
készítünk a vezetőkkel. Az eredményeket folyamatosan kontrolláljuk, és abban a 
pillanatban, amikor az eredményelvárásaink nem teljesülnek, ott intézkedési tervet 
kérünk az adott társaság vezetőjétől, majd pedig nyomon követjük az intézkedési 
tervet is egy utóellenőrzés révén. 

A tulajdonosi ellenőrzésnek egy megerősített eszköze a belső ellenőrzési 
funkció. Az egységes portfóliószemlélet érvényesítése érdekében már áttekintettük a 
létesítő okiratok tartalmát, ezeket részletesen felül is vizsgáltuk, és a társaságok belső 
szabályozó eszközeit folyamatosan felülvizsgáljuk. A felülvizsgálat keretében egyrészt 
a jogszabályi megfelelőségre és a szabályozottságra, valamint a kockázatos területekre 
figyelünk, és ezek a megfelelő intézkedések meghozatalára elegendőek.  

Az NVTNM-portfólió esetében egy egyszerű alapelvet fogalmaztunk meg. Talán 
önök előtt sem ismeretlen, hogy a legegyszerűbb mérőszám az, hogyha megmondjuk, 
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hogy az állami portfólió „mit visz” és „mit hoz”. Ez egy értékteremtő képesség. Mi arra 
törekszünk, hogy a „mit hoz” minél nagyobb legyen. Ezen az ábrán azt látják - ezek 
valós arányokat képviselnek -, hogy a „mit visz” a működési támogatás és a 
bértámogatás összegét jelenti, amelyet már a mai napon is ellensúlyoz nemcsak az, 
hogy hány munkavállalónk van, hanem az is, hogy szélesebb szemléletben milyen 
adót és illetéket fizetünk be, mekkora bérjárulékot, mekkora bérköltséget fizetünk, 
mekkora a társaságaink összesített adózott eredménye, és mutatószámokat próbálunk 
kidolgozni arra is, ami még eddig nem volt szokásos az állami portfólióban, hogy az 
állami portfóliónak mekkora az addicionális gazdaságélénkítő hatása. Remélem, hogy 
a következő évi beszámolóm során erre egy ennél is megbízhatóbb előrejelzést tudok 
adni. Tehát a mai napon is azt tudjuk mondani, hogy a társaságaink többet hoznak, 
mint visznek, de még van számos feladatunk annak érdekében, hogy ezek a hatások 
erőteljesebben érvényesüljenek. 

Az NVTNM közvetlen irányítása alatt álló társaságok esetében hét programot 
szeretnék kiemelni. A portfóliótisztítás két legfontosabb eleme, hogy az állami 
társasági részesedéseket felülvizsgáltuk, ezt már önök is ismerhetik, hiszen a társasági 
portfóliót már nyilvános árveréseken értékesítjük, tehát ez egy nyílt, mindenki által 
jól látható és áttekinthető módja az állami vagyon értékesítésének. Az ingatlanvagyon 
felülvizsgálata esetében az előfeltételek kialakítás alatt állnak, és remélem, hogy a 
második fél évben ezek szervezett és szintén EAR-on történő nyilvános értékesítésére 
is sor kerülhet.  

Létrehoztuk az állami magasépítési beruházások új rendszerét. A Beruházási 
Ügynökség 2019. január 1-jével megkezdte a működését. Különös sikerünknek 
tekintjük a nehéz helyzetben lévő bérlők esetében, hogy a NET otthonteremtési 
programja révén újból tulajdonossá válhatnak ezek a lakók. A mai napi számaink 
szerint 27 500 család, tehát a programban résztvevők esetében minden tíz bérlőből 
kilenc vissza akarja vásárolni az ingatlanát. Ez gyakorlatilag a 2010 óta folytatott 
adósmentés egyik sikere, de egy gazdaságpolitikai sikert is jelez egyben, hiszen ezek 
az adósok, akik képtelenek voltak arra, hogy az adósságcsapdából segítség nélkül 
kiverekedjék magukat, ma már képesek újra tulajdonosként működni, és szeretnének 
is tulajdonosokká válni. 

A Nemzeti Közműveket, annak létrehozását is egy gazdaságpolitikai 
sikertörténetnek tekintem. Ez az a program, amelyet 2010 óta folytat a kormány. 
Privatizáció helyett az állami vagyon visszavételét a hazai fogyasztók érdekében tette 
meg a magyar állam, és ma ott tartunk, hogy Európa, de Magyarország egyik 
legnagyobb energiaszolgáltatóját hozzuk létre.  

A Takarék Csoport is egy hosszú évek óta tartó fejlődési folyamat része, amely 
nem egy esetben politikai felhangokat is kapott. Ha ettől megtisztítjuk, akkor ez is egy 
folyamat. A 2013 óta eltelt konszolidációt sikeresnek tartom, és jelentem, hogy 2019. 
október 30-ával - úgy gondolom, október talán egy 30 napos hónap - zárul le a 
folyamat.  

Az MFB-t is új pályára állítottuk. Az MFB esetében egy folyamatosan bővülő 
termékkínálattal, európai uniós és saját forrásokkal elsősorban a kkv-szektort 
segítjük. 

Az MNV Zrt. társasági portfóliójának vannak sajátosságai, szintén heterogén a 
portfólió, eltérő eredményességgel rendelkeznek a társaságok. Számos olyan 
társaságot találtunk, ahol a közérdeket nem szolgáló társaságok is vannak a 
portfólióban. Ennek eredete lehet például öröklés is, hiszen ma már megszokott az, 
hogy azok az örökösök, akik adóssággal terhelt cégeket vagy ingatlanokat örökölnek, 
élnek azzal a lehetőséggel, hogy megszabadulhatnak ettől a vagyontól, és az állam a 
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végső örökös. Ezek olyan portfólióbővülést eredményeznek, amelyeknek gyorsított 
portfólióból való kikerülése szintén gazdaságpolitikai és társadalmi érdek egyszerre. 

Az egységes szempontrendszer alapján három csoportba osztottuk a 
társaságokat: stratégiai társaságok, rövid távon értékesítendő társaságok és hosszabb 
távon értékesítendő társaságok körére. Itt azt tudom jelezni önöknek, hogy az 
elektronikus aukciós rendszert fogjuk folyamatosan használni ezekre a célokra, tehát 
ezeket a változásokat, ezeket az eladásokat önök is folyamatosan nyomon tudják 
követni, a nyilvánosság teljes bevonásával zajlik ez a folyamat. Amit meg szeretnék 
még jegyezni, hogy a rendszer, tehát az elektronikus aukciós rendszer indítása óta 38 
milliárd forint került be a költségvetésbe ezen az úton.  

Ezen a ponton szeretném azt is megjegyezni, hogy nemcsak eladunk, hanem 
vissza is veszünk. A Richter speciális kötvényeit vettük vissza, méghozzá olyan 
módon, hogy egy drágább finanszírozást olcsóbbra cseréltünk, és az állami tulajdon, 
illetve az állami tulajdon irányítása sokkal közvetlenebb módon valósulhat meg. A 
portfóliótisztítás és a rendszerezés eredményeképpen kialakításra kerülhetett egy 
hatékonyabban, hatékonyan kezelhető állami társasági portfólió. 

Az MNV Zrt. ingatlanportfóliójának áttekintésekor növekvő problémát jelent 
az egyre inkább növekvő hagyatéki állomány, a több töredékingatlan, a túlterhelt, 
közös tulajdonban lévő ingatlanok magas aránya és az is, hogy az úgynevezett inaktív 
állomány, amivel gyakorlatilag gazdálkodni lehetetlen, nemcsak költséggel, hanem 
túlzott felelősséggel is jár.  

Épp emiatt az egységes portfóliószemlélet érdekében az állami bevételszerzést 
tettük az ingatlanportfólió eladásának középpontjába a vagyonelemek passzív tartása 
helyett. A meglévő ingatlanvagyon tudatosabb kezelésére van szükség, és sok esetben 
ahhoz, hogy el tudjuk adni az ingatlanokat, a hozzánk került vagy folyamatosan 
kerülő ingatlanok piacképessé tételére is mechanizmust dolgoztunk ki. Ennek egyik 
részeleme, hogy sok esetben fel kell kutatnunk az ingatlan megvételében érdekelt 
felet, ami csak ritka esetben jelentheti azt, hogy rámutatunk a tulajdonostársra.  

Hogy érzékeljék ennek a portfóliónak a nagyságát: 30 ezer darab közvetlen 
kezelésű ingatlanról beszélünk, és 210 ezer darab vagyonkezelésbe adott ingatlanról 
van szó. Tehát nem véletlen, hogy ez egy folyamatos feladat lesz az elkövetkezendő 
években is. A lépéseink logikusak és racionálisak, a felesleges ingatlanoktól 
szeretnénk megszabadulni. Bevételt kívánunk generálni, és a fenntartási költségeket 
fogjuk csökkenteni. A végső célunk pedig az, hogy csak az állami feladatok 
színvonalas ellátásához szükséges és arra alkalmas ingatlanokat kívánjuk tulajdonban 
tartani.  

Néhány szót szólnék a koordinált beruházásokról is. Itt az a feladatunk, hogy a 
nettó 700 millió forintos értékhatár feletti ingatlanok esetében a Beruházási 
Ügynökség legyen a beruházás tervellenőre, a beruházás lebonyolítója, az építés 
műszaki ellenőre, valamint a járulékos közbeszerzői szolgáltatója. A Beruházási 
Ügynökség a BMSK Zrt. alapjain jön létre, és ezáltal a magasépítési beruházások jóval 
tervezettebb és költséghatékonyabb módon valósulhatnak meg. 

A következő téma, amiről már egy kicsit részletesebben szóltam a 
témafelvetések során is, ez pedig az, hogy kijelenthetjük, hogy sikeresen zárul a 
„Nemzeti Eszközkezelő”program, amely 38 ezer családot érint, több mint 150 ezer 
embert; 36 ezer ingatlant vettünk meg 2018. december 31-éig, és miután folyamatban 
voltak tárgyalások, megkezdett egyeztetések, a törvényben szabályozott módon még 
2019-ben is megvásároltunk 1850 darab ingatlant.  

Ezt a programot büszkén nevezhetjük nemcsak sikeresnek, hanem nemzetközi 
színtéren is egyedülálló adósmentő programnak. 138 milliárd forintból 326 milliárd 
forint hitel megfizetése alól mentesültek az adósok, és mint említettem, törvény 
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szabályozza azt, hogy milyen módon kellett ennek a folyamatnak a lépéseit 
megterveznünk. Hosszú előkészítési folyamat után 60 nap állt az adósok 
rendelkezésére, hogy nyilatkozzanak arról, hogy hogyan képzelik el a saját jövőjüket. 
A legfontosabb üzenete ennek a programnak az, hogy a polgári kormány elérte azt, 
hogy azok az adósok, akikről talán más, keményebb körülmények között lemondtak 
volna, adósságcsapdában szenvednének a mai napig is, és elvesztették volna a 
legfontosabb tulajdonukat, képessé váltak arra, nemcsak anyagi, hanem szellemi és 
akarati értelemben is, hogy újra tulajdonosokká váljanak. Ezt a folyamatot a kormány 
nemcsak azzal segítette, hogy ezt a programot létrehozta, hanem azzal is, hogy a 
visszavásárlás során is számos kedvezményt biztosítottunk; beszámításra kerül az a 
bérleti díj, amit megfizettek az adósok. Az ingatlan egy összegben való megfizetésénél 
diszkontrátákat alkalmaztunk, ami a területi elhelyezkedés függvénye. Aki pedig az 
egyösszegű visszafizetést nem tudta vállalni, annak olyan valódi részletfizetést 
kínáltunk fel, ami az adósok anyagi helyzetéhez is igazodik.  

Az MVM Csoport esetében ma már nem is csak MVM Csoportról beszélünk, 
hiszen nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megvalósuljon az MVM és az NKM fúziója. 
Az MVM, amelynek az EBITDA-termelő képessége 120 milliárd forint évente, a 3. 
legnagyobb cég Magyarországon, a 33. legnagyobb cég Közép-Európában, és 
Európában egyedülálló módon 4,3 milliós ügyfélkörrel rendelkezik, 12 ezer embert 
foglalkoztat és 1,6 százalékkal járul hozzá a GDP-hez; az NKM-mel való fúzió 
következtében a teljes energiaértéklánc mentén jelen van. Az energiaszektorban a 
kormány célja teljesült, a hazai tulajdon többségbe került. Bizonyos szolgáltatások 
esetében, mint a földgáz egyetemes szolgáltatás, a magyar emberek a 
földgázszolgáltatás esetében az MVM Csoportot, az NKM Csoportot választják, és egy 
erős hátterű nemzeti otthonszolgáltatót fogunk létrehozni az elkövetkezendő években.  

A naperőmű-fejlesztésben és az e-mobilitásban a cél az, hogy piacvezető 
szerepe legyen Magyarországon az MVM-nek - digitalizációs és regionális stratégiát 
építettünk fel. Ennek az utóbbinak az elemei, tehát a regionális stratégia elemei már 
megvannak. Remélem, hamarosan sikeres akvizíciókat fogunk majd bejelenteni. Azt 
gondolom, hogy ez a csoport ma már bátran kijelentheti azt, hogy képes arra, hogy 
nemcsak átláthatóak legyenek a rezsiszámlák, hanem a végfelhasználói árak 
megfizethetőek maradjanak Magyarországon. 

A célunk pedig piaci, az ügyfélelégedettség növelésével azt szeretnénk, hogy 
minden magyar villamosenergia- és földgázfogyasztó az állami tulajdonú MVM-et és 
NKM-et válassza otthonszolgáltató partnerként. Ez nem egy elvetemült cél. Minden 
piaci cégnek az a célja, hogy meghatározó legyen abban a piaci szegmensben, ahol 
van. Remélem, hogy az eddig megtett lépések önöket is arról győzik meg, hogy ez egy 
kiváló regionális céggé válhat.  

A szövetkezeti integráció a befejezéséhez közeledik. Emlékeznek, százon felüli 
különálló szövetkezeti hitelintézet volt, csődökkel, felszámolásokkal, átláthatatlan 
tulajdonosi viszonyokkal és nem megfelelő prudenciális háttérrel. Folyamatosan jelen 
voltak a hatékonytalansági, méretgazdaságossági problémák, és helyette 2013 óta egy 
átláthatóbb és egy versenyképesebb rendszert kívánunk felépíteni. A 2013-ban 
létrehozott integrációt 2016 óta először kormánybiztosként, most pedig tárca nélküli 
miniszterként felügyelem. Kijelenthetem, hogy a szolgáltatások országosan 
átjárhatóvá váltak, az integrációs tagokra egységes szabályozás vonatkozik, és az 
integrációs szervek prudenciális és üzleti funkciói egyértelműen elkülönítésre 
kerültek az átalakítás első lépcsőjében. Most pedig már lehetőségünk van arra, hogy 
az üzleti tevékenységre fókuszáljunk és az év végére végre megvalósuljon az, hogy a 
szövetkezeti értékek megőrzése mellett egy pénzügyi csoporttá alakítsuk át a 
takarékszövetkezeti integrációt, és az üzleti és az eddig elvégzett munkánk 
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eredményeként 2018-ban a takarékszövetkezeti integráció növekedési pályára állt. 
(Az ülés hátralévő részében egy, a Kossuth téren tartott rendezvényről a terembe 
zene és beszéd zaja hallatszik be.) 

Számos kérdést és interpellációt kaptunk. Szeretném azt is kijelenteni, hogy a 
Takarék Csoport marad továbbra is a legelérhetőbb pénzügyi szolgáltató. Bármilyen 
változás is történt az elmúlt időszakban, 2,5-szer több településen marad meg fizikai 
fiókjelenléttel, mint a versenytársai. (A Kossuth térről beszűrődő beszédre reagálva:) 
Úgy látom, versenytársam alakult, de nem értem, hogy ő mit mond, és hogy honnan, 
mindenesetre azt szeretném jelezni, hogy azokon a településeken, ahol sor került 
kirendeltségek bezárására, ott új funkciókat indítottunk útjára, az úgynevezett 
mobilbank takarékot és a mobilbankár intézményét, és minden esetben az 
önkormányzatokkal szorosan együttműködve történt a változtatás. 

Az MFB Csoport stratégiája esetében a legfontosabb célunk az volt, hogy mind 
saját, mind EU-forrásból, mind kockázati tőke tekintetében, mind garanciavállalás 
esetében növeljük a portfóliónkat, sőt, a garanciavállalás intézményét nemcsak új 
forrásokkal bővítettük, hanem egy új rendszert is bevezettünk, ez az úgynevezett 
fordított eljárás, amikor nem arról van szó, hogy a pénzügyekhez kevésbé értő mikro-, 
kis- és középvállalkozások szomorúan járják körbe a bankrendszert, és arról 
értesülnek, hogy miért nem kaphatnak ők hitelt, esetleg kaphatnak, ha a Garantiqa 
segít rajtuk. A Garantiqa ezt a folyamatot megfordította, és a nyilvános adatokat 
felhasználva tízezer kis- és középvállalatot vizsgált meg - leginkább azokra a 
vállalkozásokra fókuszálva, amelyek legalább öt főt foglalkoztatnak, és tízmillió forint 
árbevétellel rendelkeznek -, bevizsgálta, és ő egy úgynevezett garancialevelet adott 
ezeknek a kisvállalkozásoknak, amelyek ezen garancialevél birtokában mehettek el és 
mehetnek el a mai napig a bankokhoz, és maga a folyamat is egyszerűbbé és 
áttekinthetővé vált. 

Ebben a témakörben pedig létrehoztunk még egy másik intézményrendszert is, 
ami az Európai Unió pénzügyi szolgáltatási csomagjának is a része és a fókusza, ez 
pedig a kockázatitőke-rendszer kialakítása. Ezt a munkát szintén még 
kormánybiztosként kezdtem el 2016-ban. Háromszintű rendszert alakítottunk ki, az 
ötlettől a nemzetközi terjeszkedésig tudjuk követni a vállalatok fejlesztését és 
fejlődését. Van egy olyan portfólióelemünk, amit Hiventuresnek nevezünk, de az a 
legelső pillanat, amikor egy kockázati tőkével találkozhat az ötletgazda, tehát itt az 
ötletről beszélünk, és ez a cégünk Európa első három leginnovatívabb és legaktívabb 
szereplője lesz, és ezt nem mi mondjuk, hanem nemzetközi mérések bizonyítják. 

Ezenfelül számos addicionális termékkel jelentünk meg. Az addicionalitás egy 
fontos szempont az MFB esetében. A mi tevékenységünket ugyanis az értékeli, hogy 
megtaláljuk-e azokat a piaci réseket, amelyeket valamilyen módon sem a hazai, sem a 
nemzetközi bankrendszer nem kíván finanszírozni, például azért, mert 
mikrovállalkozásról van szó, és esetleg még nincsen mérlege, vagy csak egy ötletről 
beszélünk, vagy azért, mert infrastruktúra-beruházásról van szó, és míg a 
kereskedelmi bank leginkább maximálisan 15 évre szeret kockázatot felvállalni, 
infrastrukturális beruházások esetében lehet, hogy a megtérülés nem lehet 15 év, 
hanem 25, és ezekre a piaci résekre kell koncentrálnunk. Ebben az európai fejlesztési 
bankok legjobb gyakorlatát követjük. 

Az MFB Csoport esetében látják, hogy folyamatosan növelni kívánjuk a 
kihelyezéseket. Hosszú távú stratégiai programokat kívánunk finanszírozni, uniós, 
visszatérítendő források a mi szakterületünk. A kockázatitőke-piacot fejleszteni 
fogjuk. A garanciarendszer esetében az a célunk, hogy olyan vállalkozásokat 
juttassunk hitelhez, amelyek garancia nélkül ezt nem kaphatnák meg, és olyan új 
forrásokat kívánunk bevonni és azon források bevonásának kompetenciaközpontjává 
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kívánunk válni, amelyek nem az önök által is ismert kohéziós források, hanem azok a 
források, amelyekhez például más, nálunk fejlettebb uniós országok juthatnak hozzá. 
Például ez nagy segítség lesz akkor, amikor a közép-magyarországi régióhoz 
hasonlóan több olyan fejlett régiónk is lesz, amelyek nem részesülhetnek a kohéziós 
alapok nyújtotta támogatásból, és ezekre is mi pénzügyi és termékmegoldásokat 
fogunk kínálni. 

Az MFB Pontoknál, amelyekkel találkozhatnak önök nap mint nap, az 
összehasonlítás a legfontosabb. 115-ről indultunk, ma 642, ez a táblázat önmagáért 
beszél. Gyakorlatilag minden egyes szegmensben, minden egyes ponton látszik az, 
hogy óriási lépéseket tettünk előre. Nézzék meg, befogadott kérelmek tekintetében 
2016-ban 77 milliárd forintnyi volt az állomány, ez most 572 milliárd forint. Ebben 
rengeteg munkája van nemcsak az MFB-nek, hanem a tulajdonosi jog gyakorlójának 
is. Fókuszban pedig továbbra is a hazai beruházások ösztönzése áll, a vállalkozások 
fejlődésének elősegítése és olyan gazdaságfejlesztési célok támogatása, amelyekre a 
fejlesztési banki eszköztár alkalmas. 

Néhány szót egy mondatban - azt hiszem, betartottam az időt, ha nem, akkor 
elnézésüket kérem - a HungaroControlról. A HungaroControlról azontúl, hogy 
gyakorlatilag a zöldebbnél is zöldebb zónában lenne bármilyen kockázati térképen, 
fontos megjegyezni azt is, hogy az egyetlen olyan cég Európában, amely egy nem 
szomszédos ország légterét irányítja. Ez unikális is, és egy olyan erős innovációs 
képességét mutatja a vállalatnak, amely azt mutatja, hogy van jövője.  

A MÁV esetében 230 milliárd forinttal csökkent a csoport adósságállománya. 
Ez az, ami miatt azt mondtam, hogy nagyon nehéz kockázati térképekről beszélni, ha 
az öröklött múlt ilyen terhekkel és fájdalmakkal nehezíti meg egy csoport életét. De 
jelentem, ez is azt mutatja, hogy előrefelé haladunk. 

A Volán esetében az én örökségem az volt, hogy hét regionális vállalatot 
kaptam, de miniszterhelyettes úr emlékszik arra, hogy ennél sokkal több volt az 
indulás, tehát egy teljesen széttagolt és nem költséghatékonyan működő rendszerből 
kellett egy rendszert varázsolni. Ez nem varázslás volt, hanem munka, és itt is azt 
tudom önöknek jelenteni, hogy 2019 novemberében egy Volán vállalatunk lesz, amely 
számos működési anomáliától tudja megszabadítani a rendszert, és egy 
költséghatékonyan és átláthatóan működő személyszállító szolgáltatást tudunk 
nyújtani, és tudunk koncentrálni az ügyfeleinkre. 

A Magyar Posta az elmúlt években sikeresen alkalmazkodott az e-
kereskedelem robbanásszerű bővüléséhez. A robbanásszerű szó nem véletlen, ez 
nemcsak a Postának, hanem a piaci szereplőknek is nagy problémát okozott, viszont 
ma kijelenthetjük, hogy egy átmeneti nehéz évtől eltekintve a Posta ezen kapacitásait 
nem megőrizte, hanem fejleszti, és a piacvezető szerepe ezen a területen sem 
kétséges, és ezt számos további beruházással próbálja és kívánja megerősíteni, 
emellett modernizálja hagyományos szolgáltatásait. Tehát egy olyan rendszert fog 
üzembe helyezni és élesbe állítani jövő év januárjától, amellyel elektronikus úton egy 
ajánlott küldemény sorsa végigkísérhető, és nem utolsósorban ötszáz új járművel 
próbálja a csomaglogisztikai szolgáltatását erősíteni.  

A nemzeti mobilszolgáltatás is jó irányba halad előre, a mobilparkolás után a 
közlekedési mobiljegyek irányába tett lépést a cég. 

Az MNV Zrt. esetében már említettem sok kérdést. Még egyszer szeretném 
kiemelni a Richter-kötvény tranzakciót, amely esetében egy stratégiai vállalat 
államitulajdon-részét tudtuk jó áron, és azt gondolom, a piaci, a londoni piaci 
szakértők szerint is kivételes sikerrel visszaszerezni. Az ingyenes 
önkormányzatitulajdonba-adás esetében 71 önkormányzat részére 154 darab 
ingatlant adtunk át.  
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Számos példát tudnék még sorolni a portfólióban, mert munkánk van bőven. 
Azt viszont fontosnak tartom jelezni, és ez lenne a legfontosabb mondat, amivel 
zárnám a meghallgatásom ezen részét, minden intézkedésünknek az a célja, hogy a 
magyar emberek jóléte és a fogyasztói életminőség javuljon. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter asszony igen tartalmas tájékoztatását. 

Szeretném megkérdezni, van-e arra lehetőség, hogy a bizottság megkapja ezt a 
prezentációt, mert azt gondolom, hogy a bizottsági jegyzőkönyvvel együtt nagyon sok 
információt újból fel tudnánk dolgozni. 

 
BÁRTFAI-MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 

miniszter: Köszönöm. Nagy örömmel adjuk át. A zenei aláfestés nem a mi termékünk, 
azt sajnos nem tudjuk adni, de nagy örömmel és köszönettel tesszük. (Derültség.) 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Azt a jegyzőkönyv majd tartalmazza, köszönöm szépen. Kérdések, 
hozzászólások következnek. Csárdi Antal képviselő úr, tessék! 

 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Miniszter Asszony! Három jól elkülöníthető kérdést szeretnék feltenni. És 
hogy miért kezdem ilyen körülményesen ezt a mondatot, az azért van, mert az első 
kérdés rögtön egy olyan kérdés, amit már egy évvel ezelőtt is feltettem miniszter 
asszonynak, az egy évvel ezelőtt történt meghallgatásán, és akkor nem kaptam rá 
választ. Most nagyon szeretném, ha ezekre a kérdésekre konkrétan, jól értelmezhető 
módon érkezne válasz.  

Azt gondolom, azzal kezdem, ami az én szívemnek a legfontosabb, hogy ön 
személyesen, illetve a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli minisztérium, ha ez így 
értelmezhető, a nemzeti vagyon részének tekinti-e a vízkincsünket, a termőföldeinket, 
az erdőinket, és ha igen, akkor az volna a kérdésem, hogy mit tett az elmúlt évben 
ezeknek a megóvása érdekében. Illetve mit kíván tenni annak érdekében, hogy azok a 
környezetkárosítások, amik az elmúlt évet végigkísérték, gondolok itt a Balatonnak 
gyakorlatilag szinte a teljes beépítésére, a nádasoknak a felszámolására, az 
erdőirtásokra, vagy ha nem a Balatonról beszélünk, akkor beszélhetünk a Natura 
2000-es területekről mind Pest megyében, mind országos értelemben. Tehát 
amennyiben a nemzeti vagyon részének tekinti a természeti kincseinket, akkor mit 
tettek ennek megóvása érdekében, illetve mit kívánnak tenni jogalkotási vagy 
bármilyen egyéb eszközzel azért, hogy ezeket a vagyonelemeinket megőrizzük? 

A másik kérdésem, amit szintén feltettem egy évvel ezelőtt, de nem érkezett 
válasz, és gyakorlatilag sajnos nem javult a helyzet, hogy tervez-e bármilyen lépést, és 
tett-e az elmúlt évben bármilyen lépést annak a gyakorlatnak a megszüntetése 
érdekében, amit elsősorban a belvárosi kerületekben az önkormányzati 
vagyonvesztéssel összefüggésben lehetett tapasztalni. Konkrétan arról beszélek, 
amikor érték alatt játszott ki adott önkormányzat ingatlanokat különböző gazdasági 
társaságoknak vagy magánszemélyeknek, legyen szó akár önkormányzati bérlakásról, 
de sajnos tudunk céges háttérrel rendelkező példákat is mondani. Tehát a kérdés az, 
hogy kíván-e valamit tenni, illetve mit tett az elmúlt évben annak érdekében, hogy az 
önkormányzati vagyonvesztésnek a jól ismert gyakorlatait megszüntessük? 

És a harmadik kérdésem a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. működésével 
kapcsolatos, hiszen az elmúlt években botrány botrányt követett a kukaholding 
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működése okán. Mire lehet számítani a következő évben, rendeződnek-e ezek a 
problémák, és hogyan értékeli a kukaholding ez évi teljesítményét? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felhívnám a figyelmet, hogy lehetőleg olyan 

kérdéseket tegyünk fel, amik a miniszter asszony feladatkörébe tartoznak. Ezek között 
nem mindegyik felelt meg ennek a kritériumnak. Tessék, Kovács képviselő úr. 

 
F KOVÁCS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Asszony! Annyi kérdést lehetne feltenni, hiszen annyira szerteágazó a munkája, hogy 
az összes cégről lehetne akár külön-külön is kérdéseket feltenni, de takarékoskodva az 
idővel, én az MFB-ről szeretnék kérdést feltenni.  

Az MFB partnercégei különböző életszakaszokban vannak. Ezeknek a cégeknek 
hogyan tudnak segíteni, hogyan tudják őket figyelemmel kísérni, és ezekben az 
életszakaszokban hogyan tudják ezeket a partnercégeket segíteni? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Potocskáné Kőrösi Anita. 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Köszönöm 

szépen a beszámolót. Egy kérdésem lenne. Nem esett szó a Balatoni Hajózási Zrt.-ről, 
miniszter asszony nem említette. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos lépés 
valósult meg múlt év végén és ez év elején.  

Én szeretném kérni a tájékoztatását arról, hogy a Balatoni Hajózási Zrt.-vel 
kapcsolatosan az állami befolyást és a tulajdonosi joggyakorlást milyen módon és 
hogyan képzeli el. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Manninger Jenő következik. 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Asszony! 

Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik, hogy nyilván itt nagyon széles a portfólió, de 
úgy tudom, hogy a dohánytermékekkel kapcsolatban is van feladata, és a 
dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének a létrehozásával foglalkoztak. 
Az a kérdésem, hogy ez milyen folyamatban van, és mit érdemes tudni róla.  

A másik kérdés pedig, hogy itt elhangzott, és érintette az előadásban az 
önkormányzatok területén lévő ingatlanok átadását, hogy 71 önkormányzatnak már 
154 ingatlant adtak el. Azt hiszem, ez elég nagy szám, de gondolom, és ez a kérdésem, 
hogy azért vannak további tervek is. Én is tudok még olyan felmerült kérdésekről, 
ahol célszerűnek látszik a további ingatlanértékesítés vagy -bérbeadás, például a 
pályaudvarok környékén vagy akár a városi barnaterületeken. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Witzmann Mihály képviselő úr következik. 
 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Miniszter Asszony! Részletes és alapos beszámolót hallhattunk a különféle 
állami vállalatokban bekövetkezett változásokról az elmúlt években.  

Én konkrétan itt a postai részre, illetve a postai szolgáltatásokra szeretnék 
rákérdezni, hiszen egy olyan választókörzetet, választókerületet képviselek, Somogy 4. 
választókörzet esetében, amely egy aprófalvas térség 71 kistelepüléssel, így aztán 
nagyon sokszor jogos igényként merül fel az ottélők körében a csomagküldő 
szolgáltatások igénybevétele, nevezetesen itt az államot érintő vállalatoknál nyilván a 
Postára gondolok, akár az internetes vásárlásoknál az e-kereskedelem egyre inkább 
történő terjedésére.  
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Hallhattunk számos intézkedést a Posta kapcsán a miniszter asszony részletes 
tájékoztatójában. Azt szeretném megkérdezni, hogy különösen a kiemelt 
időszakokban, az ünnepi időszakokban, amikor ezek a rendelések igen nagy 
kapacitásban érintik a csomagküldő szolgáltatásokat ellátó vállalatokat, például a 
Postát is, hogy ezek a csomagok időben odaérjenek az ügyfelekhez, milyen 
intézkedéseket terveznek még tenni a jövőben a Posta szolgáltatásai között? Az 
eddigiekről hallottunk, ezeket köszönjük, és továbbra is azt kérem, hogy ezekre nagy 
hangsúlyt fordítsanak, hiszen a kistelepülések életében ez egy fontos szolgáltatás. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor 

megadom a szót miniszter asszonynak. 

Bártfai-Mager Andrea reagálása 

BÁRTFAI-MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter: Köszönöm szépen, a kérdéseket is. A kérdésfeltevések sorrendjében 
próbálok válaszolni. A termőföldek esetében - tisztelettel, de mégiscsak - az a 
válaszom, hogy az Agrárminisztérium és az NFA feladatkörében nem járhatok el. A 
termőföldek az NFA kezelésében és az Agrárminisztérium szakmai irányítása alatt 
állnak. A portfólióm ilyen irányú bővítéséről nem tudok és ilyen céllal nem is 
rendelkezem. 

A környezetkárosítás esetében viszont azt el szeretném mondani, hogy minden 
olyan esetben, ahol a cégeinknek ilyen típusú feladata van, vagy ilyen típusú feladatot 
végeznek el, a környezetvédelmi hatósággal együttműködve és a környezetvédelmi 
hatóság előírásait betartva végezzük el a munkánkat, és a célunk nem a 
környezetkárosítás, hanem a környezeti károk, esetleg az elmúlt 100, néhány esetben 
150 év környezetkárosító munkájának vagy környezetkárosító tevékenységének a 
javítása.  

Vannak olyan kiemelkedő események, amiket viszont szeretném, ha tudnának 
és el is ismernének. Bizonyos területeken, ahol egy külföldi befektető, míg 
tulajdonában állt maga a cég, a cégcsoport és a terület, addig nem járult hozzá 
bizonyos feladatok elvégzéséhez és bizonyos élőlények megmentéséhez, gondolok itt a 
túzokra, abban a pillanatban, amikor a magyar állam cége megvásárolta azt a céget, és 
az a jelzés érkezett felénk, hogy erre a védett madárra figyelni kell - és akkor itt, ha 
tévednék, elnézést kérek -, mert itt egy olyan ősi állatról van szó, amelynek a védelme 
nemcsak hazai, hanem európai színtéren is fontos, akkor a cég, ami az MVM, illetve 
NKM Csoport, minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy ezt, 
amit szintén környezeti kárként is értelmezhetünk és környezetvédelmi feladatként is 
értelmezhetünk, elvégezzük. Tehát úgy érzem, hogy azokon a területeken, ahol a 
felelősség megkívánja, ott a környezetvédelem szempontjait igenis figyelembe 
vesszük. Ugyanez érvényes az MNV Zrt. tulajdonában lévő olajkutak esetében is, ott is 
az a feladatunk, hogy megtaláljuk nemcsak a forrást, hanem a feladatokat is végezzük 
el. 

A második kérdése elől sem szeretnék megmenekülni, de itt is sajnos az a 
válaszom, hogy az önkormányzati tulajdonnal sem én rendelkezem. Azt hiszem, talán 
ez a parlamenti munka nehézsége, hogy ezekkel a kérdésekkel önöknek foglalkozniuk 
kell, de ha az önkormányzati vagyonra az állami portfólió részeként tekintenék, akkor 
talán önöktől kapnám a legtöbb interpellációt, hogy túlterjeszkedek a 
feladatkörömön, de eszközöm sincs arra, hogy ezekben a kérdésekben eljárjak. Úgy 
tudom, hogy a problémás esetekben büntetőeljárások indultak. 
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A nemzeti hulladékgazdálkodás tekintetében az örökséget nem nevezem 
könnyűnek. A számlázási rendszert helyreállítottuk, a politikai típusú támadásokra 
nem kívánnék reagálni, ezek elsősorban a parlamentben zajlottak, miközben mi 
végeztük a munkánkat. A teljes vezetőséget megújítottuk, a szakszerű munkát 
elvégezzük, és minden esetben a 2017. évre, illetve most már folyamatban van a 2018. 
évi szolgáltatási díjakkal való elszámolás. Tehát azt tudom mondani, hogy a 
hulladékgazdálkodási területi vállalkozásoknak van forrásuk arra, hogy a feladatukat 
elvégezzék. Sajnos nekünk még van további feladatunk, mert a rendszer, a pillér egyik 
lábát tettük rendbe, a másik lába pedig az, hogy a rendszerben meglévő tartalékokat, 
gazdálkodási tartalékokat nemcsak felmérjük, hanem használjuk is, illetve olyan új 
tevékenységeket vezessünk be, amik egyrészt ügyfélérdekeket szolgálnak, de 
leginkább a cég pénzügyi stabilitását és likviditási helyzetének a javítását szolgálják.  

Az MFB esetében a vállalkozások különböző életszakaszaiban jelen vagyunk. A 
jelenlét legfontosabb új eleme a kockázatitőke-társaságaink, amelyek arra képesek, 
amire sokáig nem volt képes a magyar bankrendszer, hogy egy ötletnek is legyen 
finanszírozója, és miután azt látjuk, hogy nemcsak nálunk, hanem a világban is a 
startupok rendszere az, ami az innováció alapját és a gazdasági fejlődés alapját 
jelenti… (A Kossuth téren zajló rendezvényről behallatszik a Himnusz zenéje. - 
Potocskáné Kőrösi Anita feláll.) Megvárom. (Witzmann Mihály feláll. - Rövid szünet. 
- Miután a Himnusz véget ér, Potocskáné Kőrösi Anita és Witzmann Mihály 
leülnek.) Elnézést, hallom a zenét, de nem érzékeltem, hogy milyen tartalmi eleme 
van.  

Tehát az MFB esetében a legfontosabb az, hogy a fiatalokat, akiket most már 
mindenféle generációnak hívnak, de más módon dolgoznak, mint mi, és más módon 
hozzák be a rendszerbe az ötleteiket, képesek legyünk megragadni, itthon tartani és 
ezeket az elképzeléseket pénzügyileg is támogatni. Ebben - ahogy jeleztem is - 
Európában ott vagyunk a legjobbak és a legaktívabbak között, és erre már ráépítettük 
azt a rendszert, amelyek a közép-, illetve az érett szakaszban is képesek támogatni egy 
ötlet megvalósulását. 

A másik támogatási formánk, amiről részletesebben szóltam, a garancia 
intézményrendszere. Mindannyian tudják, hogy számos vállalatunk garancia nélkül 
nem juthatna hitelhez, és ebben az esetben azt tudom jelezni, hogy a 2019-es 
költségvetés vitájánál is elő fog kerülni ez a kérdés, hiszen mi a garanciarendszer 
további megerősítését kértük a kormánytól, és remélem, hogy önök is támogatni 
fognak bennünket ebben.  

Az EU-s források esetében - talán emlékeznek, kivetítettem - 519 ponton lehet 
EU-támogatásokat, visszatérítendő támogatásokat igényelni, tehát jelen vagyunk az 
ország összes, ha nem is összes, nagyon sok pontján ezzel a szolgáltatással, és ezt a 
szolgáltatáselemünket is bővíteni szeretnénk pont amiatt, hogy a fejlettebb régiókhoz 
is eljussanak uniós források.  

Emellett van még egy eszközünk, ez pedig maga a hitelezés. Teljesen 
újrastrukturáltuk a hitelezési rendszerünket. Viszont itt elsősorban a nagy 
infrastrukturális beruházásokhoz, illetve a hazai ipar, a hazai márkák 
megteremtéséhez kívánunk hozzájárulni.  

A Balatoni Hajózási Zrt. esetében egy különleges helyzet állt elő, hiszen az 
önkormányzatok esetében az önkormányzatok a tulajdonrészük mellé fejlesztési 
forrásokat is ígértek, de ezeket a fejlesztési forrásokat nem vitték be a rendszerbe, 
magyarán nem teljesítették a vállalásukat. Ezen helyzetet hosszú-hosszú tárgyalással 
próbáltuk rendezni.  

Ez a helyzet, hogyha valaki nem teljesíti a vállalását, hosszú távon tarthatatlan 
és fenntarthatatlan, és ezért kellett a magyar államnak közbelépnie, és az 
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önkormányzati elmaradt fejlesztési forrásokért, amiket az állam teljesített, szerzett az 
állam többségi részesedést. Miután a Balatoni Hajózási Zrt. tevékenységét olyannak 
ítéltük meg, hogy itt elsősorban a szaktárcának és a szakmapolitikának van szerepe, 
ezért a tulajdonosi joggyakorlást a Magyar Turisztikai Ügynökség kapta meg. 

A dohánytermékek nyomonkövetési rendszere esetében sajnálom, hogy egy 
mondatban az utolsó slide-on vagy az utolsó képen ezt nem jeleztem. Gyakorlatilag az 
EU által elvárt rendszert valósítottuk meg, az EU által megszabott határidő előtt, 
közbeszerzésen, átlátható körülmények között. Tehát ezt egy sikertörténetnek lehet 
nevezni, és ez a feladat megint csak az EU által is elismerten történt. Maga az 
intézkedés azon túl, hogy az Európai Unió szabályrendszerében kaptuk feladatként, a 
dohánytermékpiac kifehérítését szolgálja, tehát ilyen módon szakmailag ezt csak 
támogatni lehet. A rendszer működőképes. Valós időben lehet azt tudni, hogy mikor, 
hol és mi történik az adott dohánytermékkel. Ez mind a gyártók, az importőrök, az 
elosztók és a kereskedők világát érinti. De aki a fehérvilágban mozgott, az 
valószínűleg ennek a rendszernek az előnyeit fogja élvezni.  

A következő, hogy az önkormányzatok esetében mi történik. Az 
önkormányzatok esetében azért nemcsak az történik, hogy az önkormányzatok 
kérnek, mi pedig adunk. Az önkormányzatok felé elvárásokat is fogalmazunk meg. Az 
első elvárás az, hogy amikor ingatlant átadunk, akkor ott egy közcél kerüljön 
meghatározásra, és azt a közcélt mi értékeljük. És azt is megnézzük, hogy az adott 
önkormányzat testületei döntöttek-e arról, hogy ezt a közfeladatot tartósan, hosszú 
távon kívánják ellátni, ehhez rendelkeznek-e forrásokkal. Tehát magyarán, amikor 
ilyen típusú átadásról van szó, akkor egy teljes átvilágítást végzünk, és ezt az 
átvilágítást feladatunknak is érezzük, támogatni is szeretnénk ezzel az 
önkormányzatokat, és negyedévente egy jelentést készítünk erről a kormánynak, és 
negyedévről negyedévre ez a szám bővülni fog. 

És volt egy utolsó kérdés ebben a körben a postai szolgáltatásokról. A postai 
szolgáltatások esetében a csomagküldő szolgáltatást és az e-kereskedelmet egy olyan 
kitörési pontnak tekintjük a Posta életében, hogy arra nemcsak anyagi, hanem emberi 
időt is fordítunk. Kiemelt témaként kezeljük. Áttekintjük a teljes csomagszállítás 
folyamatait, egyszerűsítjük, mellé informatikai támogatást biztosítottunk már tavaly, 
de idén is. A kapacitást, a csomagkiszállítási kapacitást növeljük, és a csomagátvevő 
pontok számát is növeljük. A célunk az, hogy ne csak szinten maradjunk a 
csomaglogisztikai szolgáltatások piacán, és remélem, hogy a feladatainkat el tudjuk 
úgy végezni, hogy az ügyfélelégedettség és az ügyfélkiszolgálás is emelkedni fog, még 
azokban a kiemelkedő időszakokban is, amikre, ha belegondolnak, nincs olyan, 
nemcsak állami, de más tulajdonú vállalat sem, amelyik fel tudna készülni. Évi 20-25 
százalékos növekedésről van szó ezen a piacon. Azon túl, hogy vettünk egy új 
csomagfeldolgozó gépet, egy csomaglogisztikai központ építését is tervezzük, mellé 19 
csomagelosztó pont megvalósításával, és a célunk az - ami természetesen lehet, hogy 
a hazai fogyasztónak kevésbé tűnik elsőre fontosnak, de számunkra az is fontos -, 
hogy közép-európai csomaglogisztikai központtá tudjunk válni az elkövetkezendő tíz 
évben, ezért, miután Kína ennek a piacnak az origója, egy kínai-magyar 
vegyesvállalatot is létrehoztunk. Ennek a mennyiség szempontjából van jelentősége, 
hiszen ha minél nagyobb mennyiséget tudunk Magyarországra hozni és szétteríteni, 
az hatással van a hazai piacra, hiszen jobb gépekkel gyorsabban, rövidebb idő alatt 
tudunk akkor eljutni nemcsak a külföldi, hanem a hazai ügyfelekhez is. Köszönöm 
szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdésekre adott válaszokat is. 
Szeretném köszönetemet kifejezni miniszter asszonynak és munkatársainak. A 
napirendi pontot ezennel lezárom. (Rövid szünet.) 

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvénynek az elektromos 
motoros kishajók és csónakok üdülőtavakon történő 
üzemeltetésének megtiltása érdekében szükséges módosításról 
szóló T/6076. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Köszönöm a türelmet. A bizottsági ülést folytatjuk. A második napirendi pont 
tárgyalása következik, a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvénynek az 
elektromos motoros kishajók és csónakok üdülőtavakon történő üzemeltetésének 
megtiltása érdekében szükséges módosításról szóló törvényjavaslat, amit T/6076. 
számon kaptak kézhez, ez Schmuck Erzsébet LMP-s képviselő asszony önálló 
indítványa. 

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztőt, és megadom a szót az előterjesztőnek. 

Schmuck Erzsébet kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! A belső égésű motorokra vonatkozó korlátozás bevezetésekor nem volt 
előre látható, hogy évtizedekkel később elektromos hajtású kishajók és csónakok is 
általánossá válhatnak a közlekedési célokra. Sekély üdülőtavakon a korlátozás 
elektromotorokra történő kiterjesztését környezetvédelmi szempontok nem 
indokolják, a belső égésű motorokéhoz hasonlóan. A vízi közlekedésről szóló törvény 
tavakra vonatkozó tiltó paragrafusa - ez az 58. § - hosszú évek óta hatályos. A tavakat 
közlekedésre, turizmusra, horgászatra használók megtanulták és be is tartják őket, 
legalábbis ez a tapasztalat. A közcélú használat miatt kézenfekvő kivételekről, illetve a 
biztonsági célú kivételekről ugyancsak rendelkezik a törvény. A jelenlegi szabályok 
jóságát tükrözi a balesetek kis száma is. 

Az elektromos jet ski sporteszközként történő használatát a törvény nem teszi 
lehetővé, ugyanakkor mindig találhatók kiskapuk, éppen ezért azt látjuk, hogy 
közlekedési célú kishajóként tervezik bevezetni a használatát. Azonban se a 
közlekedési cél iránti igényről, se baleseti és környezeti kockázatairól, a balatoni 
élővilágra gyakorolt hatásairól, az engedélyezhető jet skik számáról, működési 
feltételeiről, újabb területeket elfoglaló parti tárolásuk módjáról, a magán- és 
közérdek viszonyulásáról nincsenek vizsgálatok.  

A Balaton használói szerint a rendelkezésre álló információk alapján azonban 
vizsgálatok nélkül is megállapítható, hogy nagyok a kockázatok, ezért az elmúlt 
hetekben a helyiek tiltakoztak, nemcsak a környezetvédők, de a balatoni 
horgászszövetség és a helyi önkormányzatok többsége is ellenzi az elektromos jet ski 
balatoni használatát. Több ezer állampolgár petícióban kérte a törvény benyújtott 
módosítását. A helyiek nagyon nem szeretnék, ha balesetekkel kellene 
alátámasztaniuk tiltakozásuk jogosultságát. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
támogassa a törvénymódosítást. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólások következnek. (Jelzésre:) 

Potocskáné, parancsoljon! 

Kérdések, vélemények 

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Nők a Balatonért Egyesült tagjaként is rendkívül 
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fontosnak tartom, hogy ez a javaslat most beérkezett a bizottság elé, és bízom benne, 
hogy a bizottság majd a tárgysorozatba vételhez hozzá fog járulni, ugyanis én magam 
is tapasztaltam, sőt ki is próbáltam ezt az elektromos jet skit most már jó pár 
hónappal ezelőtt, a tavalyi nyáron, ugyanis úgy gondoltam, fontos, hogy személyesen 
is megtapasztaljuk, hogy milyen ez az elektromos jet ski. Azonban, ahogy ön is 
elmondta, nem készültek vizsgálatok, nem készültek el azok a hatástanulmányok, 
amelyek a balatoni élővilág, a balatoni horgászat és egyéb szempontok szerint a tiltás 
vagy engedélyezés mellett letennék a voksot. Úgyhogy én rendkívül fontosnak tartom, 
hogy beszéljünk erről a témáról, készüljenek el azok a hatástanulmányok, és a 
Balaton mint nemzeti kincsünk védelme előtérbe kerüljön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? (Jelzésre:) Megadom a szót 

Manninger Jenő képviselő úrnak. 
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

témafelvetéssel bizonyos szempontból egyetértek, csak a benyújtott javaslat 
semmilyen módon nem ezt szolgálja, ugyanis, ha általánosan betiltanánk az 
elektromos motorral meghajtott kishajókat és csónakokat, azt szerintem a horgászok 
is elleneznék és így tovább. Ahogy az előterjesztésben is elhangzott, a balesetek kis 
száma vagy igazából nem is mérhető száma nem indokolja, hogy önmagában az 
elektromos motorral meghajtott kishajókra és csónakokra ilyen tiltást vezessünk be. 
Lényegesen kevesebb ilyen eszköz van, mint általában az európai nagy tavakon, tehát 
a számok sem indokolják. 

A belső égésű motor és az elektromos motor között van egy nagy különbség, ezt 
nem kell elmondanom, ez az emisszió és a zaj, ilyen szempontból sem ugyanazok, 
tehát igazából illeszkednek a Balatonhoz. Kétségtelen, azzal egyet lehet érteni - csak 
nem ez szerepelt az előterjesztésben -, hogy időszerűvé válhat ez a kérdés olyan 
értelemben, hogy elérkeztünk ahhoz, hogy az elektromos motorral is olyan sebességet 
tudnak elérni, ami már nem illeszkedik bele egy ilyen tónak nemcsak a 
környezetvédelmi, hanem semmilyen rendjébe, ezért ezzel foglalkozni kell. Azt 
hiszem, azt mi is támogatjuk, hogy szigorúan szabályozni kell - most nem mennék 
bele, hogy hogyan - akár az elektromos jet ski használatát, akár - mert itt föl kell vetni 
- látni, hogy az elektromos motorok fejlődésével elérkezhetünk egy olyan időszakhoz, 
amikor már olyan sebességgel tudnak közlekedni, mint a belső égésű motorok; ma ez 
még nem jellemző. Ezek a kismotoros csónakok általában 5-10 kilométeres 
sebességgel közlekednek, ami, azt hiszem, hogy mindenkinek megfelel, de valóban ott 
vagyunk, hogy megjelenhetnek már olyan elektromos csónakok, amelyek sokkal 
nagyobb sebességgel tudnak közeledni, nem beszélve a jet skiről. Úgyhogy ebben a 
vonatkozásban egyetértünk, tehát én azt gondolom, hogy nem ebben a 
törvényjavaslatban, de várjuk azt, hogy az illetékes hatóságok elvégzik ezeket a 
vizsgálatokat, és minél előbb lehet szabályozni ezt a kérdést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Witzmann Mihály képviselő urat illeti a szó. 
 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Látszik, hogy mind a ketten balatoni képviselők vagyunk Manninger 
kollegámmal, mert szerettem volna megkérdezni, hogy ez általános tiltásra 
vonatkozik-e, ugyanis az előterjesztés címében az látható, hogy elektromos motoros 
kishajók és csónakok üdülőtavakon történő üzemeltetésének megtiltatása. Ha ez egy 
általános tiltás, akkor ez vonatkozik a horgászcsónakoktól elkezdve az üdülőhajókon 
keresztül a villanymotorral meghajtott vitorlásokon át, ugyanis az is motoros 



22 

kishajónak minősül. 32 éve vitorlázom a Balatonon, tehát azért valami jártasságom 
vagy fogalmam van ebben a kérdésben. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor a kikötőkből 
kitiltunk érzésem szerint több ezer járműtulajdonost, ha ezt ebben a szigorban, ebben 
a formában fogadjuk el. Ez nemcsak nekik lesz probléma, hanem ez a kikötőhelyeket 
bérbe adó, jelen pillanatban már állami Balatoni Hajózási Zrt.-nek is komoly 
gazdálkodási problémákat fog felvetni.  

Tehát én azt javasolnám, hogy ezt a kérdést sokkal jobban járjuk körbe, mielőtt 
napirendre vesszük. Amúgy a témával abszolút mértékben egyetértek, hiszen én is 
hallottam balatoni szervezetek, polgármesterek, civil szervezetek különböző, 
hozzáteszem, pró és kontra véleményét, de mindenféleképpen van olyan fajsúlyos ez a 
kérdés, hogy önmagában véve egy másik megvilágításban, egy részletesebb 
megvilágításban, akár egy hatástanulmánnyal alátámasztott vizsgálattal egyetértek 
ezzel.  

Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezeknek az elektromos jet skiknek… 
(Schmuck Erzsébet a kollégájával egyeztet. - Néhány másodperc szünet.) Bocsánat, 
csak szeretném, ha az előterjesztőt tekintve tudnánk egymással kommunikálni. Tehát 
az elektromos jet skikhez jelen pillanatban, ha az ismereteim jók, hajóvezetői 
engedély szükséges, valamiféle vízi jártasságot, vízi rutint, tapasztalatot igényel, tehát 
nem arról van szó, hogy bárki két sör után a strandon ráül és nekiáll börrögni a 
strandon vele, már bocsánat, hogy így fogalmazok; természetesen ezt a fajta 
szabályozatlan engedélyezést semmiképpen nem szabad véleményem szerint sem 
támogatni.  

Az elterjedésének a volumene és az intenzitása is jelen pillanatban kérdéseket 
vet föl. A közelmúltban nyilatkoztam a médiának ezzel kapcsolatban. Jelen 
pillanatban még az ára igen-igen magas, tehát egy vitorlás hajó árával vetekszik egy 
ilyen jet ski ára. Nem tudjuk még a tapasztalatokat, hogy mennyire fog elterjedni, de 
azzal mindenféleképpen egyetértek, hogy - ahogy Manninger képviselőtársam is 
jelezte - célszerű lenne a nemzetközi gyakorlatot alapul venni, elsősorban nem a 
tengeri, hanem a tavi gyakorlatot, hiszen egyfajta egyensúlyt kell megteremtenünk a 
gazdaság és a turisztika élénkülése, a minőségi szolgáltatások kínálata és a biztonság, 
illetőleg a környezetvédelem között. Azt gondolom, mindegyik annyira fontos 
prioritás, hogy egyik mellett sem lehet elmenni szó nélkül.  

Ha mégis ezeknek az engedélyezésére sor kerül a későbbiekben, illetőleg úgy 
módosítjuk a jogszabályt, hogy ez a cél - mert azt gondolom, hogy az előterjesztői cél 
jó gondolat alapján született meg, csak talán túlságosan általános így a 
megfogalmazás -, akkor csak azt tudnám én is támogatni, hogy meghatározott 
feltételek mellett, jól elkülönített területeken, bójával körbehatárolt területeken, 
ahogy nagyon sok helyen látunk erre példákat.  

Illetőleg egy jövőbe mutató elképzelés, ami kapcsolódhat ehhez a 
kérdéskörhöz, szintén választókörzetemet, nevezetesen annak székhelyét, Siófokot 
érinti: örvendetes tény, hogy 12 milliárd forintot sikerült a Sió-zsilip, Sió-csatorna 
rehabilitációjára, egy új duzzasztó építésére és a Sió leeresztő zsilipének a felújítására 
elnyerni, köszönhetően az állam támogatásának. A jövőben ezt folytatni szeretnénk, 
és tudomásom szerint már előzetes egyeztetések folynak egy újabb öt-, illetőleg 
hétmilliárd forintos fejlesztésről. Ez pedig azt jelentené, hogy ha jól emlékszem, akkor 
egy 150 hektáros terület kerülne bevonásra a Sió csatorna fejlesztésébe, ahol a vízügy 
szakemberei olyan területeket alakítanának ki, ahol akár később - óriási problémát 
okoz az, hogy aszályos időszakban nem tudnak öntözni a mezőgazdasági 
vállalkozások - úgymond puffertárolókat, víztározókat lehetne ezen a területen 
kialakítani, a mélyen fekvő, jelen pillanatban magánterületeket vásárolná meg a 
tervek és elképzelések szerint az állam. Illetőleg, legyünk őszinték, azt is sokszor 
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szívszorító nézni, amikor több millió köbméter tiszta Balaton-vizet engedünk le a Sió-
csatornán, az folyik bele a Dunába, onnan meg a Fekete-tengerbe, egy csepp a 
tengerben szó szerint, nekünk viszont nagyon sokat jelent, és ezeken a kialakított 
vízfelületeken akár a horgászturizmust, akár az extrémsportokat, amik egyébként a 
Balatonon nem engedélyezettek, lehetne folytatni a jövőben. Tehát azt gondolom, 
hogy lehetséges alternatívákról kell beszélünk. 

Az általános megfogalmazást én Manninger képviselőtársamhoz hasonlóan 
nem tartom célszerűnek ebben az esetben. Azt gondolom, hogy részleteket kell itt 
megtárgyalnunk, és egy jól előkészített, még egyszer mondom, akár 
hatástanulmányokkal alátámasztott döntés érdekében ezt a napirendet célszerű újra 
megtárgyalnunk. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e reflektálni. 

(Jelzésre:) Igen. Tessék parancsolni! 

Schmuck Erzsébet reflexiója 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Igen, köszönöm szépen. Szeretnék 
arra rátérni, hogy ez nem arról szól, hogy a villanymotor használatát teljesen tiltsuk, 
hiszen a mostani szabályok rendelkeznek arról, hogy mi történik veszély esetén. Mi 
ezen nem kívánunk változtatni.  

Úgy érzem, azért abban egyetértünk, hogy az ilyen elektromos jet skik 
engedélyezése nem történhet meg anélkül, hogy egy átfogó környezeti 
hatástanulmány ne készüljön. Viszont szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét 
arra, hogy a turizmus szempontjából is fontos, és ezt képviselőtársaim kiemelték, 
hogy mit engedünk meg a Balatonon, és mit nem engedünk meg.  

Hivatkoztak arra, hogy egy ilyen elektromos jet ski költségei óriásiak. Nyilván, 
ha ezt engedélyezzük, akkor ezzel a luxusigényeket fogjuk kiszolgálni, és nem a 
Balatonon tömegesen pihenni kívánó emberekét.  

De amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy nyilván fontosak a 
gazdasági szempontok, de ma már ott tartunk, hogy nagyon nagy bajok vannak a 
környezeti terheléssel, az élővilág terhelésével. Tehát ma biztos, hogy már szűk 
keresztmetszet az, hogy a természeti értékek, a vizek, a Balaton élővilága is a 
túlterhelés következtében veszélyeztetett. Nyilván nincsenek nagy reményeim a 
hozzászólások alapján arról, hogy most ezt önök meg fogják szavazni, de szeretném 
felhívni önöknek a figyelmét, hogy amikor ennek a módosítása bármilyen módon 
előkészül, akkor nagyon nagy súllyal kell figyelni arra, hogy a természeti értékeinkkel 
mit csinálunk. Nagyon súlyos jelentések jelentek meg az elmúlt időszakban, az ENSZ-
nek a biodiverzitással kapcsolatos tudományos testülete is arra hívja fel a figyelmet, 
hogy ma egymillió faj pusztulhat ki, és biztos, hogy nagyon súlyosak a 
következményei ennek Magyarországon is. Védjük meg a tavainkat, amennyire csak 
lehet, és azt kérem, hogy nagyon nagy körültekintéssel, és ne a luxusigények 
kiszolgálása érdekében szülessen törvénymódosítás. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Szavazás következik. Kérdezem, 
hogy ki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Egy fő. Ellene 
szavazott? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs ilyen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz fő. 
Megállapítom, hogy 1 igen szavazattal és 10 tartózkodás mellett a tárgysorozatba 
vételt elutasította a bizottság. 
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Egyebek 

Tisztelt Bizottság! A harmadik napirendi pontunk keretében szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy holnap 14 órakor Varga Mihály miniszter úr 
meghallgatása fog történni, tehát kérem a bizottság tagjait, hogy írják be a 
naptárukba ezt az időpontot is. Kérdezem, hogy az egyebekben kíván-e még valaki 
előadni valamit. (Nincs ilyen jelzés.) Nem. Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 44 perc) 

 

 

Hadházy Sándor 

a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


