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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. A jelenléti ív alapján 
megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes, ezért azt megnyitom. 

Képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülésre szóló meghívót. Kérdezem, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, ki az, aki ezzel a tartalommal elfogadja a mai ülés napirendjét? 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel fogadta el napirendjét az 
Országgyűlés Gazdasági bizottsága.  

(Jelzésre:) Elnézést kérek, egy napirendipont-cserét javasolnék. Rákossy 
Balázs államtitkár úr időközben dugóba került, amit magam sem csodálok, mert a 
Margit híd részleges lezárása miatt megállt az élet a belvárosban. Ezért az első 
napirendi pontot javaslom a negyedik napirendi pontra cserélni, és természetesen a 
2-es lesz az 1-es, a 3-as a 2-es, a 4-es a 3-as, az 1-es a 4-es, és az 5., az egyebek marad. 
Van-e valakinek kifogása a módosítás ellen? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki ezzel a 
módosítással egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangú 
döntésével fogadta el a napirendipont-cserére vonatkozó javaslatomat.  

A Családvédelmi Akcióterv kibővítéséről szóló H/6138. számú 
határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Akkor első napirendi pontként a családvédelmi akcióterv kibővítéséről szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell tárgyalnunk, amelyet Sneider Tamás 
és képviselőtársai nyújtottak be. Az előterjesztőket nem látom az ülésteremben. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
(Szavazás.) Úgy látom, senki nem támogatja. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) 
Bocsánat! 1 támogatás. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság a 
javaslat tárgysorozatba vételét nem támogatja. Ezzel az egyes napirendi pontot 
lezárjuk.  

Az idegenrendészeti különadó bevezetéséről szóló H/6141. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a második napirendi pontra, amelynek keretében az idegenrendészeti 
különadó bevezetéséről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk, amelyet Stummer János képviselő úr nyújtott be. A képviselő urat nem 
látom az ülésteremben. Kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Senki 
sem jelentkezik.) Senki sem támogatja. Így a második napirendi pontot is befejeztük. 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján) 

Áttérünk a harmadik napirendi pontra, amelynek keretében Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatról tárgyalunk. A bizottság, 
vitához kapcsolódó bizottságként a 2020. évi központi költségvetésitörvény-javaslat 
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részletes vitáját a törvényjavaslat általa megjelölt szerkezeti egységeire nézve folytatja 
majd le. Javaslom, hogy a bizottság a törvényjavaslat egészét vitassa meg a részletes 
vita során. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele? (Senki sem jelentkezik.) 
Nincs.  

Arról kérem most a bizottság döntését, hogy a költségvetés részletes vitáját a 
törvényjavaslat egészére vonatkozóan folytassuk le. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tehát a bizottság a javaslatomnak 
megfelelően egyben fogja lefolytatni a költségvetésitörvény-javaslat részletes vitáját. 
(Tóth Csaba megérkezik az ülésre.) Ezzel a harmadik napirendi pontunkat is lezárjuk 
- időközben köszöntöm alelnök urat. (Potocskáné Kőrösi Anita megérkezik.) 

Ha megengedik, akkor öt perc technikai szünetet rendelek el, amíg államtitkár 
úr megérkezik a negyedik napirendi ponthoz, a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megvalósulásáról szóló beszámolóhoz. Öt 
perc technikai szünetet rendelek el. Köszönöm a megértésüket. (Rövid szünet.) 

A Nemzeti Fejlesztés - 2030 Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció megvalósulásáról 2014-2016 címmel 
benyújtott B/4071. számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

A technikai szünet véget ért. Köszöntöm dr. Rákossy Balázs államtitkár urat, 
illetve kollégáját. Kérem, foglaljanak helyet az előadói asztalnál. Bizottsági ülésünket 
folytatjuk a mai negyedik napirendi ponttal, amelynek témája a Nemzeti Fejlesztés 
2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció megvalósulásáról 2014-
2016 címmel benyújtott beszámoló megtárgyalása. A beszámoló megvitatása a 
házszabályi rendelkezések 85. § (2) bekezdése alapján történik, és lehetőség szerint 
ennek a megtárgyalása után egy határozathozatallal fog végződni. Elsőként 
államtitkár úrnak adom meg a szót a szóbeli kiegészítéshez. Öné a szó. (Varga Gábor 
megérkezik.) 

Dr. Rákossy Balázs szóbeli kiegészítése 

DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Először is szeretném 
megköszöni annak a lehetőségét, hogy a kormány részéről a Pénzügyminisztérium 
államtitkárjaként beszámolhatok a bizottságnak, illetve önökön keresztül az 
Országgyűlésnek a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció időarányos megvalósulásáról.  

Magyarország fejlesztési és területfejlesztési céljait 2030-ig az az Országgyűlés 
által még 2014 elején elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
határozza meg, amelynek az az újdonsága, hogy a korábbi országos fejlesztési 
koncepcióktól eltérően egységesen kezeli az ágazati, illetve a területi fejlesztési 
célokat, és ebbe beleilleszti a megyei, illetve a megyei jogú városi fejlesztési célok 
megvalósítását is. Ennek megfelelően az OFTK meghatározza azt a hosszú távú 
jövőképet, amelyben kijelöli az ország fejlesztési és területfejlesztési célkitűzéseit, 
valamint a fejlesztéspolitikai célokat és elveket, amelyek alapján rögzíti a 2014-2020 
közötti fejlesztési időszak szakpolitikai súlyait.  

Az OFTK elfogadásáról szóló országgyűlési határozat felkéri a kormányt arra, 
hogy kísérje figyelemmel az OFTK-ban meghatározott célok és prioritások folyamatos 
megvalósulásának a folyamatát, és ennek keretében háromévente kell tájékoztatást 
adnunk a stratégia megvalósításáról, szükség esetén pedig a kormány ennek 
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keretében kezdeményezheti annak a felülvizsgálatát. A beterjesztett beszámoló célja, 
hogy bemutassa az OFTK céljainak 2014-2016 közötti megvalósulását, hogy 
tájékoztatást adjon a megyék, illetve Budapest területfejlesztési feladatainak 
érvényesüléséről, ismertesse az OFTK megvalósításának feltételrendszerét, valamint 
mindezekkel megalapozza az OFTK felülvizsgálatát, jövő évi módosítását.  

Az önökhöz eljuttatott koncepció, illetve beszámoló két részből áll. A 
beszámoló első kötete ismerteti és bemutatja az OFTK funkcióját, keretrendszerét, az 
OFTK célkitűzéseinek az érvényesítését, az OFTK területi céljainak, valamint az egyes 
szakpolitikákra meghatározott fejlesztéspolitikai feladatainak a megvalósulását, a 
megyék és Budapest fejlesztési irányainak saját fejlesztési tevékenységben történő 
érvényesülését és megvalósítását, végül pedig az első kötet tartalmazza a 
megvalósításhoz meghatározott eszköz- és intézményrendszeri szempontok 
érvényesülését. A második kötet pedig táblázatokban foglalja össze az OFTK 
prioritásait, céljait, és a fejlesztéspolitikai feladatok kapcsolódását az ágazati és 
területi stratégiákhoz, programokhoz, emellett ebben kapott helyet az operatív 
programok 2014-2016 közötti forrásfelhasználásának bemutatása, az OFTK 
prioritásainak megfelelően.  

Ebből a beszámolóból egyértelműen megállapítható, hogy a koncepció 
elfogadásától számított első három év az OFTK-ban foglaltak teljes körű 
megvalósulásához értelemszerűen nem volt elegendő. Az időarányos megvalósítás 
azonban jelentősen támogatja és lehetővé teszi, hogy az OFTK átfogó fejlesztési 
célkitűzései és középtávú prioritásai beépültek a 2014-2020 közötti európai uniós 
költségvetési időszak fejlesztési dokumentumaiba, vagyis a Magyarország által 
megkötött partnerségi megállapodásba, illetve abba a tíz operatív programba, 
amelynek a végrehajtása jelenleg is zajlik, 2020 végéig.  

A vizsgált időszakban számos fontosabb kormányzati intézkedés segítette az 
OFTK előrehaladását, amelyeket a beszámoló az OFTK céljaihoz illeszkedően számba 
vesz. A nemzeti jövőképben megfogalmazott céloknak megfelelően országos szinten 
dinamikusan bővült a gazdaság teljesítménye, és jelentősen nőtt az elmúlt években a 
foglalkoztatás, csökkent a munkanélküliség és növekedtek a bérek. A kedvező 
folyamatok az ország valamennyi térségében megfigyelhetők, a területi különbségek 
csökkentése továbbra is kiemelt feladata a kormányzati politikának. A vásárlóerő-
paritáson számolt egy főre jutó GDP az EU-átlag 71,6 százalékát érte el 2017-re a 
korábbi évek intézkedéseinek hatására, míg 2012-ben ez 65 százalék körül mozgott, 
vagyis az elmúlt évtizedekben Magyarország érdemben közeledett az uniós átlaghoz. 
Ebben a folyamatban meghatározó, hogy a hazai növekedés érdemben volt képes 
meghaladni az uniós tagállamok átlagos növekedési ütemét. A gazdasági 
versenyképességet tovább segítette, hogy 2017. január 1-jétől mérséklődött a 
társaságiadó-kulcs és a kisvállalati adó kulcsa is. A vizsgált időszakban kiemelt cél 
volt az újraiparosítás, amelynek hatására az ipar, különösen az ipari export a magyar 
gazdaság legerősebb tényezőjévé vált. A foglalkoztatás bővülésének döntő része a 
versenyszektorban realizálódott, ehhez hozzájárultak a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatására, a képzetlen álláskeresők és a fiatalok nyílt munkaerőpiaci 
elhelyezkedésének támogatására szolgáló programok is.  

Az élelmiszeripar az egyik folyamatosan bővülő, egyre eredményesebben 
működő feldolgozóipari ágazat hazánkban. Az intézkedések közül kiemelendő a jó 
minőségű és biztonságos élelmiszerek előállítása, valamint az eredetvédelmi program.  

A közlekedést és logisztikát támogatandó, 2014-2016 között több mint 760 
kilométeren történtek beruházások a közúthálózaton, és 400 kilométeren a vasúti 
infrastruktúrában. Döntés született többek között intermodális személyszállítási 
csomópontokról, két Duna-híd építéséről, a dunai hajózás és a megyeszékhelyek 
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közötti elérhetőségek javításáról. Intézkedések történtek a személyszállítási 
szolgáltatás minőségének és hatékonyságának javítása érdekében is. Az átlátható 
államivagyon-nyilvántartás kialakítása érdekében folytatódott az Országleltár-
program, és elkezdődött a nemzeti kulturális vagyon digitális számbavétele.  

A kreatív, piacképes tudással és készségekkel rendelkező munkavállalók adják 
a gazdasági teljesítményünk egyik fontos bázisát. A megfelelő tudás megszerzésének 
feltételeit javítandó, 2016 végén elfogadásra került a felsőoktatás középtávú 
szakpolitikai stratégiája. A vizsgált időszakban a stratégia megvalósítását a 
felsőoktatási képzések fejlesztésére, a hallgatói sikeresség és a felsőoktatás 
hozzáférhetőségének javítására rendelkezésre álló csaknem 50 milliárd forintos 
keretösszeg támogatta. A felsőoktatás intézményrendszere átalakítása keretében 
többek között sor került a problémákkal küszködő Nyugat-magyarországi Egyetem 
teljes szervezeti átalakítására. Hazánk a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának 
csökkentését évek óta kiemelten kezeli, a vizsgált időszakban középtávú stratégia és 
cselekvési terv került elfogadásra ezen a területen. A lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók számára többek között évente az Arany János-program, az „Útravaló” 
ösztöndíjprogram valósul meg, az iskolarendszerből végzettség nélkül kikerült 
fiatalok oktatásba történő visszavezetését a Híd-programok biztosítják. A roma 
tanulók esélyegyenlőségéhez uniós források felhasználásával számos program is 
hozzájárul.  

Az OFTK célként tűzi ki a lakosság egészségi állapotának javítását, a jó 
minőségű ellátást nyújtó egészségügyi rendszer megteremtését. Az egészségügyi 
intézményrendszer fejlesztése során befejeződött a Semmelweis Egyetem Korányi 
projektje, amelynek keretében több fővárosi kapacitás koncentrálása történt meg, és 
létrejött egy korszerű sürgősségi központ is. Az egészségügyi informatikát új alapokra 
helyezi a fokozatosan bevezetésre kerülő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, 
amelyben több ezer egészségügyi szolgáltató és az ágazatirányítás információs 
rendszerei kapcsolódnak össze. A betegségek megelőzéséhez kapcsolódó 
intézményrendszer megerősítésére 61 egészségfejlesztési iroda jött létre, nagyrészt a 
kevésbé fejlett járásokban. Az irodák fő feladata az egyének állapotfelmérése, 
tanácsadás, egészségügyi szolgáltatás nyújtása. A demográfiai kihívások kezeléséhez, 
a munka és a magánélet összeegyeztetéséhez kapcsolódóan bővült a családi 
adókedvezmények köre. 2016-tól a kétgyermekeseknek járó kedvezmény összege 
fokozatosan megduplázódik. Emellett ki kell emelni a 2014-től bevezetett gyed extra 
intézkedéscsomagot is.  

A munkahelyvédelmi akcióterv a leginkább érzékeny helyzetben lévő 
munkavállalói csoportok esetében a munkáltatók bérköltségét csökkenti, ezzel segíti a 
munkahelyek megtartását. Az értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom 
erősítését szintén számos megvalósult intézkedés szolgálja. A kormány az elmúlt 
években elfogadta a társadalmi felzárkózáshoz hozzájáruló, a telepszerű lakhatás 
kezelését megalapozó stratégiát. A szegregált élethelyzetek felszámolását segítő 
komplex telepprogramot közel 48 milliárd forintos támogatás finanszírozza, elkészült 
az országos szegregációs adatbázis, amely tartalmazza a szegregációval érintett 
települések térképes ábrázolását. 

A kevésbé fejlett térségek foglalkoztatásában jelentős szerepet töltöttek be az 
elmúlt években a közfoglalkoztatási programok. A munkaerőpiaci helyzet 
változásaihoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatás rendszerében előtérbe kerültek a 
hosszabb időtartamú és országos közfoglalkoztatási programok. Magyarország 
konvergenciaprogramjában is rögzített cél, hogy növekedjen a közfoglalkoztatásból az 
elsődleges munkaerőpiacra visszalépők aránya. A nemzeti identitás megerősítése, a 
diaszpóra közösségi és kulturális életének fejlesztése a Kőrösi Csoma Sándor-program 
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és a Petőfi Sándor-program alapvető célja. A Vajdasági Magyar Szövetség 2016-ban 
indított gazdaság- és térségfejlesztési stratégiájának megvalósítására a 2016 és 2018 
közötti időszakban 50 milliárd forint állt rendelkezésre. A stratégia célja a 
mezőgazdaság, a turizmus és a kis- és középvállalati szektor fejlesztése. 2016-ban 
hasonló tematikájú gazdaságfejlesztési program indult Kárpátalján is.  

A jó állam és a szolgáltató állam megvalósítását a közigazgatás átalakítása és 
fejlesztése segítette. Az Államreform programmal a kormány kiemelt célkitűzése a 
közigazgatás hatékonyságának növelése és a költségtakarékos területi államigazgatás 
megteremtése volt. A központi államigazgatásban megszűnt 44 központi költségvetési 
szerv és minisztériumi háttérintézmény. A területi közigazgatásban a 
környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek, a bányakapitányságok 
integrálodtak a kormányhivatalokba. Az integrált ügyfélkiszolgálást biztosító országos 
kormányablakrendszer kiépítése, majd annak folyamatos bővítése is megtörtént.  

2014-ben kezdődött az építésügy és a településügy átalakítása. Az épített 
környezet átalakításáról és védelméről szóló törvény módosítása 
bürokráciacsökkentést eredményezett ezen a területen. A településkép védelmére 
megszületett a településkép védelméről szóló törvény, amely bevezette a korszerű 
helyi településképi rendeleteket és településképi arculati kézikönyveket. Központi 
támogatással elkészültek az új településfejlesztési koncepciók és integrált 
településfejlesztési stratégiák minden megyei jogú városra, járásszékhelyre és 
kerületre vonatkozóan.  

A stratégiai erőforrások megőrzését, fenntartható felhasználását is biztosító 
környezetvédelem területén az OFTK elfogadása óta szinte minden fejlesztéspolitikai 
feladat terén történt beavatkozás és előrelépés. A képződő hulladék mennyiségének 
csökkentése és hasznosulása érdekében az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
határozza meg az elérendő célokat és intézkedéseket. 2015-től elkülönítetten kell 
gyűjteni a települési hulladékot minden települési önkormányzat területén.  

A 2014-2016 közötti években közel 75 helyszínen folyt kármentesítés 43 
milliárd forint költségvetési forrás felhasználásával. Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
feladatokra 268 milliárd forint támogatás állt rendelkezésre, 2015-ig 70 új önálló 
szennyvíztisztító telep létesült a regionális operatív programok keretében. Az 
ivóvízminőség-javító program végrehajtása 68 milliárd forint támogatást kapott. A 
program fókuszában elsősorban az Alföld és a Dél-Dunántúl érintett települései, 
valamint a meglévő ivóvízhálózatok elmaradt rekonstrukciós feladatai álltak. Az árvízi 
kockázatok megelőzése és a károk mérséklése érdekében 2015-ben megkezdődött a 
tározólétesítési lehetőségek felmérése. A vízgazdálkodás területi prioritásai a Balaton, 
a Duna, a Tisza-völgy és a Homokhátság problémáira koncentrálnak. A 2014-2020 
közötti fejlesztések súlypontjában a Tisza-völgyi vízgazdálkodás, az ár- és 
belvízvédelem állt. A Homokhátságon kiemelten fontos a vízpótlás megoldása.  

Az energiahatékonysággal kapcsolatos fejlesztésekhez az uniós források mellett 
az ország üvegházkvótáinak értékesítéséből származó bevételekre épülő 
zöldberuházási rendszer is hozzájárul. Az OFTK kiemelt célja ezen túl a területi 
különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság ösztönzése. A 
szabad vállalkozási zónák felzárkóztatási célú speciális gazdasági övezetek, amelyeket 
a legkevésbé fejlett, kedvezményezett járások települései, valamint a kormány által 
kijelölt települések alkotnak. Az itt működő vállalkozások támogatáspolitikai és 
adókedvezményekre jogosultak. Emellett a hátrányos helyzetű térségekben, illetve a 
szabad vállalkozási zónákban előnyben részesültek a kis- és középvállalkozások a 
munkahelyteremtő támogatási és a munkahelyvédelmi program keretében is.  

Területileg integrált fejlesztések megvalósulnak a TOP, a terület- és 
településfejlesztési operatív program, illetve a VEKOP, a versenyképes Közép-
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Magyarország operatív program integrált területi programjainak, valamint a TOP és a 
vidékfejlesztési program által finanszírozott - úgynevezett közösségvezérelt helyi 
fejlesztések - CLLD-támogatásával is. Az egyes kormányhatározatokban indikatívan 
rögzített forrásokkal működő térségi programok is hozzájárulnak a térségi 
versenyképesség növeléséhez. Ilyenek például a kiemelt turisztikai fejlesztési 
térségek, a Balaton, Tokaj-felső, Tisza, Nyírség, illetve a nemzeti térségi programok, 
például az Ős-Dráva program, illetve a Mura-program. 

A beszámoló elfogadásával együtt a kormány 2018-ban jóváhagyta az OFTK 
átfogó felülvizsgálatát és módosítását is, amelyre 2020. június 30-ig kell sor kerüljön. 
Az OFTK felülvizsgálata megtörtént, a felülvizsgálat alapján kijelenthető, hogy az új 
stratégiai irányvonalak rögzítése, a 2021-2027 közötti uniós programozási időszak 
megalapozása, a 2020 utáni középtávú nemzeti prioritások és a fejlesztéspolitikai 
feladatok meghatározása érdekében szükséges az OFTK módosítása. Az elmúlt 
időszak jogszabályi változásait - például a turisztikai térségek meghatározása, a 
szabad vállalkozási zónák kijelölése, illetve a kedvezményezett járások besorolása - is 
át kell vezetni a dokumentumon. Az új víziók alapján megoldást kell találnunk többek 
között hazánk versenyképességének további javítására, a demográfiai kihívásokra, 
illetve a megváltozott munkaerőpiaci helyzetre, amely Magyarországot jelen 
állapotában is jellemzi. A módosított, ezáltal még jobbá váló koncepciónak a jelenlegi 
és jövőbeli elvárásokhoz, illetve kihívásokhoz kell igazodnia, ezeknek kell megfelelnie. 
A dokumentum módosítása tavaly év végétől a szaktárcák, a megyei önkormányzatok, 
a Fővárosi Önkormányzat és a megyei jogú városok önkormányzatainak partnerségi 
bevonásával folyamatban van, elkészülte a jövő év első felében várható.  

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! Dióhéjban ennyiben szerettem volna 
ismertetni a napirendre tűzött beszámolót. Természetesen ez két vaskos kötetből áll, 
tehát munkatársammal, Tipold Ferenc főosztályvezető úrral a következőkben állunk a 
rendelkezésükre abban az esetben, ha a stratégiával kapcsolatosan további kérdésük, 
javaslatuk van, és ezzel együtt szeretném kérni a tisztelt bizottságot, hogy a 
beszámolót támogatni, illetve elfogadni legyenek kedvesek. Köszönöm szépen a 
figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést, államtitkár úr. 

Képviselőtársaimnak adom meg a szót. Székely Sándor képviselő úr jelentkezett 
elsőként szólásra. Öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ez egy 
nagyon szép és nagyívű beszámoló volt. Én csak pár dolgot szeretnék megjegyezni, 
meg esetleg kérdezni, és csak négy témában.  

Az egyik az utak. Elhangzott, hogy itt hatalmas, kilométereken keresztül tartó 
felújítások zajlanak. Nyilván én is láttam pár ilyet, de őszintén szólva, elképesztő 
állapotban vannak a magyarországi utak és nemcsak vidéken, hanem Budapesten is. 
Azt gondolom, aki itt él Budapesten, az pontosan tudja, hogy itt elképesztő 
mennyiségű utat kellene felújítani. Én most csak a legszűkebb környezetemből tudom 
mondani, ez Pesterzsébet, Soroksár, Csepel és Délpest. Gyakorlatilag a főutakon is 
lassan nem lehet végigjönni, olyan, mintha egy rallyin lennék, ha jövök be akár 
biciklivel, akár BKV-val, én azzal szoktam közlekedni. Szörnyű állapotok vannak 
tényleg, tehát az utasok esnek-kelnek a BKV-járatokon, olyan állapotban vannak 
Budapesten az utak. Az autópályákról meg nem is beszélek. Nem voltam olyan 
autópályán mostanában, ahol ne lettek volna lyukak. Nem mélyedések, hanem 
lyukak. Szerintem ezek életveszélyesek egyébként. Látom, hogy vannak felújítások, de 
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sajnos az útjaink sokkal rosszabb állapotban vannak, és sokkal több kellene. 
Kérdezem, hogy ezzel mi a helyzet. 

Aztán hallottam, hogy a szegregációval kapcsolatban is történnek lépések, hogy 
felmérjék, hogy mekkora szegregáció van az országban. Ennek szívből örülök. Főleg 
azért, mert leginkább a maguk oktatási rendszere jelentősen szegregál, tehát örülök, 
hogy felmérik azt, hogy milyen károkat okoznak az országban. Remélem, ha felmérik, 
akkor esetleg elkezdődik az a munka, amivel a magyar lakosság 10 százalékát lassan 
kitevő cigányságot megpróbáljuk elkezdeni felzárkóztatni. Most úgy állunk, hogy 
például egy húszezres városban, Törökszentmiklóson két szegénytelepen négyezer 
ember él elég borzasztó körülmények között, és rengeteg ilyen települést ismerünk, és 
borzasztó jó lenne, ha ezek az állapotok megszűnnének, és nem kellene ezeknek az 
embereknek így élniük, és nyilván hasznosabban tudnának ők élni velünk együtt, és 
nem tőlünk elszegregálva, és nemcsak az oktatásban, hanem a társadalmunkban is.  

Egészségügy. Örömmel hallottam, hogy irodákat nyitunk vidéki területeken, 
ahol felmérjük a lakosság állapotát, de tényleg fantasztikus lenne, ha orvosokat is 
tudnánk küldeni, és átfogó egészségügyi reform lenne. Én most nem kezdem el az 
ellenzék szokásos mantráját, hogy micsoda csődben van az egészségügy, nyilván az 
egészségügynek van olyan része, ami nagyon jól működik, de vannak olyan részek, 
amelyek egész egyszerűen nem. Csak a saját példámat tudom mondani. Édesapámat 
most már több mint fél éve vizsgálgatják, még mindig nem tudni, hogy van-e baja, 
vagy nincsen, azóta megműtötték. Nyolcvanéves ember, másfél hónapot volt 
katéterezve Budapesten, mire kapott egy időpontot és megműtötték, utána derült ki, 
hogy még más baja is van, ami az előzetes vizsgálatok során nem derült ki, és még 
most is vizsgálják. Egyébként Debrecenbe kellett időpontot kérni arra, hogy meg 
tudják vizsgálni. Ezt csak azért mondom, hogy nem hallomásból meg más példákat 
hozok, hanem ez csak az én családomban történik. Nyilván elképesztő mennyiségű 
ilyen sztori van. Kérdezem, hogy az egészségügyet mikor szervezzük úgy meg, hogy a 
budapesti Budapesten kap ellátást, nem Debrecenben és vica versa.  

Hulladékelszállításban is nagyon jó, hogy foglalkozva van ezzel az üggyel. 
Szeretném jelezni, hogy Budapesten a IX. kerületben a barátaimmal összeszedtük a 
hulladékot a Duna-parton, és ígéretet kaptunk arra, hogy el fogják onnan szállítani, 
de két hónapja nem szállítják el, ugyanott van. Én arra szoktam biciklizni, ott áll a 
szemét, amit mi összeszedtünk, és nincs elszállítva. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt 
van még tennivaló. Értem és köszönjük is ezt a beszámolót, és látom is egyébként, 
hogy vannak előrelépések, de azt gondolom, hogy itt még nagyon sok munka van, és 
egyáltalán nemcsak vidéken, hanem itt ebben a világvárosnak mondott Budapesten 
is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Potocskáné Kőrösi Anita képviselő 

asszony kért szót. Öné a szó. 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Én is szeretném megköszönni államtitkár úrnak a szóbeli 
kiegészítést a beszámolóhoz, és nagyon örülök neki, hogy említette a TOP-os 
pályázatokat, és ezzel kapcsolatosan szeretnék egyet kérdezni. 

A beszámoló is a 2014-2016-os időszakról szól, és úgy tapasztaltam, hogy a 
korábban ebben az időszakban kiírt pályázatoknál a megkötési idő nagyon 
elhúzódott, gyakorlatilag a megyei önkormányzatok - elnézést a kifejezésért! - 
töketlensége miatt több mint két év telt el a pályázat benyújtása és a támogatási 
szerződések megkötése között. Ezért fordulhat elő az, hogy az önkormányzatok 
gyakorlatilag olyan helyzetbe kerültek, hogy az akkor megtervezett és a képviselő-
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testület által jóváhagyott fejlesztések nem vagy csak csökkentett műszaki tartalommal 
tudnak megvalósulni. Azt szeretném megkérdezni az államtitkár úrtól, hogy mit kíván 
tenni a kormány ezzel kapcsolatosan, hiszen látszik, hogy ezeknek az 
önkormányzatoknak ezekre a fejlesztésekre igenis szükségük van, de ha ezek 
folyamatosan bedőlnek, az Európai Unió vagy a magyar kormány milyen forrásokat 
fog ehhez biztosítani, mert az is látszik, hogy az önkormányzatok önerejükből ezeket a 
többletkiadásokat nem fogják tudni megfinanszírozni. Ugyan tudjuk, hogy kampány 
van, és erre az időszakra kellett időzíteni az átadásait ezeknek a fejlesztéseknek, de 
lássuk be, hogy lesznek olyan fejlesztések, amelyek pont emiatt nem fognak tudni 
megvalósulni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Van-e további hozzászólás, 

kérdés a bizottság tagjai részéről? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
államtitkár urat megkérem, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre.  

Dr. Rákossy Balázs válaszai 

DR. RÁKOSSY BALÁZS államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm 
szépen. Ami a képviselő úr kérdéseit, illetve javaslatait érinti, a beszámoló ezeket a 
területeket kiemelten kezeli, illetve azok a kormányzati stratégiák, amelyek akár az 
utak állapotára, a szegregációra, az egészségügyi reformra, az egészségügy 
átalakítására, illetve a hulladékgazdálkodás területére vonatkoznak, ezek mind 
kiemelt területei nemcsak az OFTK-ban foglalt stratégiai irányoknak, hanem a 
kormányzat számos kiemelt programmal támogatja ezeket. Az utak állapotára számos 
olyan európai uniós program áll rendelkezésre, ahol kiemelt hangsúly van az utak 
állapotán. Itt több százezer kilométernyi útállapotról beszélünk. Például Pest megye, 
amire éppen utalt, itt a VEKOP, illetve a kormány pont ezt a problémát látva egy 
közép-magyarországi kompenzációs programot is beindított 80 milliárd forint 
értékben 2016 végétől kezdődően, ahol pont az alsóbbrendű utak Pest megyei 
javítása, azok állapotának a javítása szerepel kiemelt, több tízmilliárd forintos 
értékben pont annak érdekében, hogy a lakosok az alsóbbrendű utakon is 
megfelelőképpen tudjanak közlekedni.  

A szegregáció ugyancsak egy ilyen terület, ahol külön kiemelt forrásokkal, 
nemcsak európai uniós forrásokkal, hanem komoly nemzeti programok bevetésével is 
igyekszik a kormány csökkenteni azt a különbséget, amely a kevésbé fejlett 
országrészeken élő népesség életkörülményeinek a javítását célozza.  

Az egészségügy folyamatosan egy kiemelt területnek minősül a 
kormányprogramban. Számos olyan intézményrendszeri, illetve egyéb humán 
intézkedés történt meg az országban, amelynek a célja az, hogy a lakosság minél jobb 
minőségű egészségügyi ellátást kapjon az ország minden, a legnagyobb és a legkisebb 
településein is egyidejűleg. Számos kórházfelújítás, illetve kórházépítés valósult meg, 
illetve zajlik napjainkban is. Fontos az, hogy az ezen a területen dolgozó orvosok, 
ápolók mindennapjait is a kormányzati intézkedések révén minél kedvezőbbé tegyük, 
tehát ezért egy folyamatos bérfelzárkóztatási program van a kormány stratégiájában 
akár az ápolók, akár pedig a szakorvosok, orvosok tekintetében.  

A hulladékgazdálkodás. Ugyancsak egy külön intézményrendszert hozott létre 
a kormány annak érdekében, hogy mind a Pest megyei településeken, mind pedig 
országosan a hulladékfelhasználás, illetve a hulladék kezelése minél 
zökkenőmentesebben és a környezeti kihívásoknak megfelelően történjen meg.  

Ami a képviselő asszony TOP-os projektekkel kapcsolatos megjegyzését illeti, 
ezzel én egyetértek. Tehát az elmúlt években jelentős költségnövekedés történt meg az 
országban, amely részben azoknak a kedvező folyamatoknak a következménye, 
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amelyek az országban bekövetkeztek. Ezt a kormány minden rendelkezésre álló 
lehetőséggel támogatja. Egy olyan mechanizmust léptettünk életbe a múlt év közepén, 
amelynek keretében 15 százalékos, illetve 30 százalékos költségtúllépések esetén egy 
automatikus mechanizmus lép életbe. Tehát semelyik projektet nem szeretnénk 
torzóként ott hagyni az ország bármely településén. Azt hiszem, hogy ez elég garanciát 
biztosít arra, hogy a TOP-os projektek megfelelő szakmai tartalommal 
befejeződjenek. Természetesen az önkormányzatok együttműködése is szükséges 
ebben a körben, tehát az ilyen költségtúllépések megítélése során az első lépés mindig 
az, hogy megkérjük az önkormányzatokat, hogy tekintsék át a TOP-os projektet, és 
lehetőség szerint nézzék meg azt, hogy racionálisan a tartalmi elemek csökkenthetők-
e, illetve átalakíthatók-e olyan tekintetben, amelyek költségcsökkentéssel járnak. Ezt 
követően pedig egy automatikus mechanizmus van életben, ahol az operatív program 
irányító hatósági vezetője 15 százalékig saját hatáskörben dönt, és azt tudom 
mondani, hogy eddig száz százalékban minden költségtúligénylés ezen a területen 
megtörtént, illetve 30 százalékos költségtúllépés esetén pedig a kormány dönt 
igazságügyi szakértő javaslata alapján. Itt is azt tudom mondani, hogy száz százalékig 
ezeknek a költségtúligényeknek a jóváhagyása megtörtént. Természetesen vannak 
olyan kiemelkedő esetek, amelyek orvoslását pedig egyéb eszközökkel próbáljuk meg. 
Nem lesz olyan TOP-os pályázat, illetve TOP-os elnyert projekt országszerte, amely ne 
valósulhatna meg TOP-os finanszírozással. A keretemelés is megtörtént az elmúlt 
évben a TOP tekintetében, tehát az eredetileg rögzített 2014-es allokációhoz képest 
jóval nagyobb az az összeg, amelyet a TOP keretében a projektek megvalósulására 
sikerül fordítanunk.  

Tehát amit összegzésként tudok mondani, hogy a TOP-os projektek mind meg 
fognak valósulni, és egyetlenegy olyan TOP-os projekt sem lesz Magyarországon, 
amely forráshiány miatt nem valósulhat meg. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat, államtitkár úr. Ezzel a vitát le is 

zárjuk. Képviselőtársaim elektronikus módon és most kiosztás útján is megkapták a 
határozat tervezetét. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e módosító javaslat. 
(Senki sem jelentkezik.)  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a tartalommal a 
bizottsági határozatot elfogadja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ki az, aki 
nem fogadja el? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a beszámoló lezárásáról szóló 
határozatot elfogadta. Köszönöm szépen államtitkár úrnak és főosztályvezető úrnak, 
hogy idefáradtak a bizottság ülésére, és segítették munkánkat. Ezzel a negyedik 
napirendi pontot lezárjuk.  

Egyebek 

Az ötödik napirendi pont az egyebek. Egyrészt szeretném tájékoztatni 
képviselőtársaimat, hogy a jövő héttől rendkívüli ülések lesznek, és a parlament 
rendkívüli ülésein várhatóan minden héten kell majd bizottsági ülést tartanunk. 
Értelemszerűen időben megpróbáljuk minél gyorsabban értesíteni képviselőtársaimat 
arról, hogy mikor és milyen napirendekkel várhatóak a bizottság ülései. 

Székely Sándor képviselő úr két bizottsági üléssel korábban kezdeményezte, 
hogy a bizottság hallgassa meg az Államadósság Kezelő Központ vezetőjét. Ígértem 
képviselő úrnak, hogy a bizottság elé hozom a javaslatot. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése, kérdése. (Senki sem jelentkezik.)  
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Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja Székely Sándor képviselő úr javaslatát. 
(Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. A bizottság a 
képviselő úr kérését nem támogatta, így az Államadósság Kezelő Központ vezetőinek 
meghallgatása nem kerül a bizottság napirendjére. Az egyebek között nincs több 
felvetésem. 

Az ülés berekesztése 

Van-e képviselőtársaimnak felvetése? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor az egyebek napirendi pontot is lezárom, a bizottsági ülést berekesztem, 
mindenkinek kellemes és eredményes napot kívánok. Köszönöm szépen a bizottsági 
ülésen való részvételt.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


