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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Köszöntöm a Gazdasági bizottság tagjait, a megjelent előadókat és 
érdeklődőket. 

A tisztelt képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót 
a tervezett napirendi pontokkal. Kérdezem, hogy ehhez képest van-e bárkinek kérdése 
vagy kiegészítése. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ki az, aki ezzel a tartalommal 
elfogadja a mai ülés napirendjét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem láttam. A bizottság egyhangú 
döntésével fogadta el a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Első napirendi pontként dr. Palkovics László miniszter urat, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium vezetőjét hallgatjuk meg. Köszöntöm miniszter urat és 
államtitkár kollégáit az előadóasztalnál. 

Képviselőtársaimat tájékoztatom, hogy az ülést a Covid-helyzet élesedése óta 
megszokott módon belső zárt láncú televíziós hálózaton közvetítik, így a sajtó 
munkatársai így tudják követni a mai ülés eseményeit. 

Tájékoztatom szintén tisztelt képviselőtársaimat, hogy a miniszter úr a 
beszámolóját kivetítő használatával kívánja megtartani. Kérdezem, hogy van-e ez ellen 
kifogása bárkinek. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor nem marad más hátra, 
mint hogy a napirendi pont tárgyalását megkezdjük. 

Miniszter urat tájékoztatom arról, hogy a szokásoknak megfelelően a miniszteri 
meghallgatás úgy történik, hogy elsőként ön kap lehetőséget arra, hogy szóban 
kiegészítse, illetve prezentáció útján tájékoztassa képviselőtársaimat az elmúlt egy év 
eseményeiről, utána a képviselőtársaim kapnak lehetőséget arra, hogy kérdéseket 
tegyenek föl vagy véleményt mondjanak a beszámolóval kapcsolatban, és végül 
miniszter urat arra kérem, hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ. Öné a szó. 
(Witzmann Mihály megérkezik az ülésre.) 

Dr. Palkovics László tájékoztatója 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációs és technológiai miniszter: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Hölgyek, Urak! Köszönjük a lehetőséget. Azt 
hiszem, abból a szempontból rendhagyó ez a mai meghallgatás, hogy ilyen turbulens 
évről az elmúlt, hát, nagyjából 12 évben nem kellett beszámolnom, úgyhogy azt hiszem, 
nagyon sok mindent tudunk erről mondani. 

Egy rövid prezentációval készültünk, hogyha ezt el tudnánk indítani, akkor 
megpróbálom összefoglalni azt, hogy mi is történt bizonyos területeken. A gazdasági 
bizottsági meghallgatásokat azért élvezzük, mert minden, amiről a minisztérium 
egyébként valamifajta véleményt formál, az a Gazdasági bizottság ügykörébe tartozik, 
tehát itt a felsőoktatástól kezdve a szakképzésen keresztül energetikáig, közlekedésig 
minden befolyásolja a gazdaság működését. 

Ha megtenné, hogy kivetítenénk ezt. Köszönöm. A technológia, igen. 
Technológiai Minisztérium is lennénk, ezért néha nehéz a technológia használata.  
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ELNÖK: Lehet, hogy ez a mi problémánk. 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációs és technológiai miniszter: (Az előadó 

kivetítőt használ az előadása megtartásához.) Igen, mindjárt működni fog a dolog. A 
prezentációt természetesen nem kívánom végigmondani, ez 78 oldal. A prezentációt 
természetesen, elnök úr, amennyiben a bizottság úgy dönt, és úgy gondolja, akkor 
nagyon szívesen kiküldjük, illetve kiküldjük a képviselő hölgyeknek, uraknak. 
Köszönöm szépen. Így tudom lapozni, ennyi különbség van csak a kettő között. 

Alapvetően egy gazdasági helyzetképet szeretnék adni, erről aztán később 
tudunk beszélni, illetve bizonyos területeken olyan kiemelt szakpolitikai ügyekről 
szeretnék beszámolni, amik az elmúlt egy évet jellemezték, és nemcsak döntések, 
hanem különböző intézkedések is történtek. 

Nagyon röviden a gazdasági helyzetről. Ha röviden kell összefoglalnunk, akkor 
azt kell mondanom, hogy a magyar gazdaság az elmúlt egy évet jól vészelte át. Ha 
megnézzük a külső számainkat: az Európai Unióban a magyar gazdaság volt az egyike 
annak a négy-öt gazdaságnak, amely nagyon gyorsan visszatalált a vírushelyzet okozta 
problémák előtti állapotába. Elsőként lábaltunk ki ilyen értelemben a válságból. 

A magyar munkajövedelmek az Európai Unió szerint a legválságállóbbak az 
Európai Unióban, tehát a válság hatása nem volt ebben érezhető, és ami érdekes, nem 
így szokott történni általában, hogy ha megnézzük a 2008-as válságot, akkor a válság 
alatt általában csökkenni szokott az alkalmazásban lévők száma, 2010-ben ezt 
világosan láttuk, és most pont az ellenkezője történt. Magyarországon 2021 
augusztusában dolgoztak az elmúlt 25 évben a legtöbben, a 4,7 milliót elérte és 
meghaladta az alkalmazásban lévők száma. 

Ha megnézzük azt, hogy hogyan alakult a magyarországi beruházási ráta: az 
Európai Unióban ez a legmagasabb, az Európai Unió átlagához képest messze 
magasabb. És ha megnézzük ténylegesen ennek a tartalmát, akkor a 2020-as évben a 
globális FDI szintje 40 százalékkal csökkent, Magyarországon ez 140 százalékkal, 138 
százalékkal nőtt. (Potocskáné Kőrösi Anita megérkezik az ülésre.) És ami érdekes, 
hogy az elmúlt egy évben sikerült folytatni azt az inkluzív gazdaságnövekedési 
stratégiát, ami előtte jellemezte Magyarországot, és a szegénységi mutatókat sikerült 
javítani. 

Nagyon gyorsan néhány szám - bár szerintem az itt ülők ezeket pontosan 
ismerik -, csak azért, hogy egy bázisról beszéljünk. Gyakorlatilag 2021 első három 
negyedévében a magyar gazdasági növekedés volt a második legnagyobb az Európai 
Unióban, 7,3 százalék. Ha megnézzük azt, hogy kívülről mit látnak rólunk: itt az IMF 
néhány héttel ezelőtti becslése látható, 7,6 százalékos gazdasági növekedést becsült az 
IMF. Ennél a magyar kormány konzervatívabb, a Pénzügyminisztérium egy 
alacsonyabb becslést ad. Mi még reméljük azt, hogy a 7 százalékot el fogjuk érni, bár 
néhány olyan tényező jelent meg az elmúlt néhány hónapban, ami lehet, hogy ezt azért 
most már egy kicsit átalakítja. A koronavírus újabb variánsának a megjelenése, amit 
nem ismerünk, lehet, hogy változtatni fog ezen. Az évből ugyan már csak egy hónap 
van hátra, ennek ellenére azért ez még okozhat meglepetéseket, de bízunk abban, hogy 
a 7 százalékot vagy a 7 százalék környéki szintet el fogjuk tudni érni.  

Ami talán még érdekesebb, az a következő évre vonatkozó előrejelzés: itt 5 
százalék fölötti növekedést becsült az IMF. Egyébként ezek a számok az OECD, illetve 
az Európai Unió számaival is összhangban vannak. 

Amint említettem, a foglalkoztatási rátát a válság ideje alatt is sikerült 
növelnünk. Itt 2010 óta egy folyamatos növekedésről számolhatunk be. Ezt a válság 
sem akadályozta meg: tovább nőtt az alkalmazásban vagy a foglalkoztatásban lévők 
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aránya, 73 százalék, de a tendencia, azt gondolom, mindenképpen figyelmet érdemel, 
olyannyira, hogy egyébként az Európai Unió országai közül Magyarországon változott 
legnagyobb mértékben ez az arányszám. 2019 utolsó negyedéve, tehát az utolsó 
békenegyedév és 2021 második negyedéve között, amikor a gazdaság már magára 
talált, a kettő között nálunk volt a legmagasabb a foglalkoztatás növekedése. 

Meg lehet figyelni egy érdekes átstrukturálódást a munkaerőpiacon. Bizonyos 
területekről, a feldolgozóipar bizonyos területeiről, művészet, szabadidő, illetve 
vendéglátás területéről elindult egy átáramlás olyan területekre, amelyek a válság alatt 
látható módon munkavállalói szempontból egy stabilabb területet jelentettek. A 
tudományos és műszaki tevékenység területe nőtt érzékelhető és jelentős módon, 
illetve az infokommunikáció területét lehet kiemelni. Az építőiparban is láttunk 
egyfajta növekedést; ennek más volt az indoka. Ez az első kettő mindenképpen 
strukturális változást jelent. Úgy tűnik, hogy a kormánynak azok az intézkedései, 
amelyek 2018 óta a K+F+I területét jellemzik - erre majd visszatérnék -, óhatatlanul 
sokkal több embert vonzanak erre a területre, és a válság alatt is voltak olyan 
támogatási konstrukciók, mint például a magasan képzett kutatás-fejlesztéssel 
foglalkozó szakemberek bértámogatása. El akartuk kerülni azt, hogy őket leépítsék, 40 
százalék bértámogatást adtunk bizonyos időre. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy 
nemhogy csökkent volna az ő számuk, hanem növekedett, külföldi cégek is helyeztek 
át a válság alatt további kutatás-fejlesztési tevékenységet, és a magyar cégek is építettek 
föl ilyenfajta tevékenységet. 

Ahogy említettem, a beruházási ráta jelentősen meghaladja mind a V3-országok 
átlagát, mind az EU átlagát, ez a 27 százalékos, ’19-ben elért szint továbbra is 
megmaradt. A 2021-es évre vonatkozóan még nincs végleges számunk, de ahogy látjuk, 
a 2020-ashoz képest további növekedést fogunk itt tapasztalni. Szijjártó miniszter úr 
igen nagy gyakorisággal jelent be újabb beruházásokat, legyen ez újabb külföldi 
beruházás vagy pedig Magyarországon működő cégek további kapacitásfejlesztése. 

Néhány olyan kiemelt szakpolitikai ügyről szeretnék beszámolni, ami az elmúlt 
egy évben talán érdeklődésre tartott számot. Mindig első helyen a kkv-fejlesztési 
ügyeink szerepelnek. Ennek nagyon sok aktualitása van. A magyar gazdaság alapvetően 
kétpólusú: a nagy nemzetközi értékláncok állítják elő még több mint 50 százalékát a 
teljes hozzáadott értéknek, a másik felét pedig a hozzájuk képest lényegesen kisebb kis- 
és közepes vállalatok. 

Önmagában ezzel a struktúrával nem lenne baj, ha ez olyan lenne, mint 
Németországban, ahol a német Mittelstand a 60 százalékát állítja elő egyébként az 
ottani hozzáadott értéknek. Mi még nem tartunk itt - sem a számosságot illetően, sem 
a produktivitást illetően -, ezért a kormány gazdaságpolitikájának az első prioritása 
ennek a magyar gazdasági háttérnek a fejlesztése, ennek érdekében teszünk meg 
mindent.’18-ban tájékoztattuk a bizottságot azokról a célkitűzésekről, ami a kkv-kre 
vonatkozott, a kkv-stratégiának a működését folyamatosan monitorozzuk.  

Ami itt talán megemlíthető, hogy több területen már 2020-ban elértük a 2022. 
évi célszámokat, ami azért is kiemelkedő teljesítmény, mert a 2020-as év sok 
szempontból egy diszkontinuitást jelentett vagy jelenthetett volna egyébként ebben a 
fejlődési folyamatban egy sor területen. Ez nem így történt. Ennek jelentős indoka az a 
fajta támogatási rendszer volt, ami nemcsak a munkavállalókat támogatta, hanem 
indirekt módon a vállalaton keresztül a munkahelyek megtartását támogatta, de ezt 
mindig beruházáshoz, infrastruktúra-fejlesztéshez kötöttük. Itt valahol ilyen 1800-
2000 milliárd forintos teljes hatással számolunk, ami a cégek esetében eszközt, illetve 
kapacitásbővítést jelentett. Ennek a hatása nyilván még nem érződhet, hiszen ezek 
nemrég zárultak le, de mondjuk fél éven, egy éven belül viszont jelentős ugrást várunk 
ezen a területen, ott ezek a számok lényegesen fognak változni. 
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Nem végigmenve azokon az akciókon, ami a 2021-22-es intézkedéseket jelenti, 
itt gyakorlatilag minden programunk haladt tovább. Létrehoztunk új ügyeket, a 
támogatási rendszert teljesen átalakítottuk, megkezdtük egyébként a 2021-27-es 
időszakra vonatkozó GINOP Plusz pályázatok kiírását, illetve nemcsak kiírását, hanem 
a szerződéseket is megkötöttük már az első elemekre. Folytattuk a Magyar Multi 
Programot, a Zöld Nemzeti Bajnokok Programot. Itt arról van szó, hogy olyan 
technológiaváltást támogatunk, ami a vállalatnak nemcsak a műszaki szintjét emeli, 
hanem egyben egyébként a zöldítés irányába is hat, legyen ez a saját maga által 
működtetett rendszernek a zöldítése, vagy pedig olyan termékek előállítása, amihez 
hozzájárul. Egy sor oktatással, felsőoktatással, innovációval kapcsolatos döntést is 
hoztunk, illetve kezdtük meg a megvalósítását.  

Amit talán fontos megemlíteni, hogy az MFF ’21-27-es időszakában a 
legnagyobb forrásmennyiséget arányait tekintve is a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program, a GINOP Plusz tette. Itt azt az egyszerű megoldást választottuk, 
hogy nem alakítottuk át lényegesen a támogatási rendszert, néhány apró módosítás 
van. Ennek az volt az indoka, hogy nagyon gyorsan, főleg a válság hatása miatt meg 
akartuk kezdeni a következő támogatási ciklusra vonatkozó pályázatok kiírását. Ez 
kifejezetten jól sikerült, nyáron volt egy első körös pályázati kiírásunk, ami némi 
figyelmet generált azáltal, hogy néhány perc alatt elfogyott az első százmilliárd forintos 
összeg. Nagyon gyorsan döntöttünk arról, hogy ezt megduplázzuk, és tulajdonképpen 
a pályázóknak közel a fele egyébként eredményes támogatásban részesült. Ezeknek a 
szerződéseknek a megkötése néhány hónap alatt megtörtént, tehát a források a 
vállalatokhoz kerültek. De ha megnézzük egyébként a többit, nem az érintett közvetlen 
gazdaságfejlesztési programokat, hanem a környezeti, energiahatékonysági 
programot, a közlekedésfejlesztést, ezek mind a minisztérium területéhez tartoznak. 
Ezen programok együttesen körülbelül a 60-70 százalékát jelentik egyébként a teljes 
programnak, ennek mind közvetlen gazdaságfejlesztési hatása van. 

Csak néhány példát szeretnék itt említeni, ami az elmúlt egy évben talán 
reprezentatív volt. A Széchenyi Kártya Program egy nagyon jól sikerült program volt, 
itt látszik az, milyen jelentősége volt ennek a támogatási programnak. Itt 40 ezer 
vállalkozást értünk el, és 1100 milliárd forintos hitelállományt sikerült kihelyeznünk az 
elmúlt egy év alatt. Látszik egyébként ebből, hogy a vállalatok ezt mire fordították: 
részben folyószámlahitelre, kisebb részben forgóeszközhitelre. Kisebb egyébként a 
beruházási hitelrész, de csak azért kisebb, mert ezen felül annak a beruházástámogatási 
programunknak, ami az előbb említett 1800-2000 milliárd forintos hatáshoz vezetett, 
a felét adtuk oda támogatásként. Na, az a program pont a beruházásoldalon nyújtott 
támogatást a cégeknek. Tehát a két vagy három program nagyon jól kiegészítette 
egymást. 

Fontos megemlíteni, hogy a programjaink alapvetően kkv-fókuszúak voltak, 
tehát ha megnézzük azt, hogy a támogatási rendszerben a kkv-k a nagyvállalatokkal 
szemben milyen támogatásban részesültek, akkor ebből egyértelműen látszik, hogy a 
kkv-k két és félszer magasabb támogatási összeggel rendelkeztek vagy kaptak ilyet az 
elmúlt időszakban, mint a nagyvállalatok. Tehát azok a sajtóban elterjedő 
megjegyzések, hogy a multinacionális cégeket nagyobb mértékben támogatjuk, mint a 
magyar kkv-kat, a számok szerint nyilván nem igazak. Nem is tehetjük, de nem is 
tennénk, hiszen a stratégiának az egyik első eleme az, hogy a nagyvállalatok egyébként 
Magyarországra jöjjenek, és őket ide vonzzuk, az szintén fontos dolog, hiszen a magyar 
beszállítói háttérnek ők a partnerei. 

Nagyon fontos dolog az ipari és technológiai politikánknak a továbbfejlesztése. 
Ezt az Irinyi-tervben kezdtük el felépíteni 2015-16-ban, ezt folytattuk tovább, újabb 
ágazatok jelentek meg. Részben végigelemeztük, hogy melyek azok a technológiák, 
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amelyek Magyarország szempontjából az elkövetkező időszakban relevánsak, és 
melyek azok az ipari területek, ahol fókuszált fejlesztést kell végrehajtanunk. Ezek egy 
része nem új, egy része meg új. Itt a legnagyobb jelentősége az élelmiszeripar 
fejlesztésének van, soha nem látott fejlesztési programnak kezdünk neki, a 
vidékfejlesztési lábon belül olyan források jutnak erre a területre, ami a teljes magyar 
élelmiszeripart át tudja rendezni. 

A járműgyártás területén van egy erőteljes átstrukturálódás, itt a hagyományos 
belső égésű motoros hajtás mellett megjelennek az elektromos hajtások. Ennek aztán 
az a következménye, hogy a hozzá tartozó területek, mint például az 
akkumulátorgyártás, mint például a hidrogén megjelenik önálló területként, erre majd 
vissza fogok térni egy kicsit. 

Az autóbusz-gyártási stratégiánk, amit 2016-ban kezdtünk, most fordult olyan 
értelemben termőre, hogy most már a következő, Volánra kiírt pályázatokban 8 ezer 
autóbuszt szeretnénk kicserélni, ebből nagyjából 2 ezernek a cseréje már megtörtént 
vagy éppen zajlik. Most már nagyon jelentős mértékben Magyarországon gyártott 
autóbuszokat sikerült ezeken a pályázatokon megjeleníteni. Kialakult a buszgyártásnak 
az a struktúrája, ami egy kiegyensúlyozott struktúra, különböző típusú, illetve 
különböző hajtásláncú autóbuszokat képesek a magyar gyártók gyártani. 

Amit talán még itt érdemes kiemelni, az a műanyagipar. A műanyagipar esetén 
bevezettük ebben az évben az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó, európai 
uniós követelménynek megfelelő szabályozást. Ennek persze nemcsak az volt az 
eredménye, hogy ezek a termékek kikerülnek, kevésbé szennyezik a környezetet, 
hanem vele párhuzamosan elindítottunk egy műanyagipari fejlesztési folyamatot, 
évente 10 milliárd forintos összeget egy speciális pályázati formában biztosítunk 
ezeknek a cégeknek azért, hogy a termékportfoliókat át tudják alakítani és ki tudják 
bővíteni. De ez egy sikeres dolog, olyan sikeres lett, hogy úgy tűnik, hogy a forrásokból 
még maradt is valamennyi, ezeket hasonló területre fogjuk tudni fordítani. 

A vasúti gördülőállomány fejlesztését talán érdemes még kiemelni. 
Magyarország korábban a Ganz-MÁVAG-gal vasúti nagyhatalom volt, aztán ezt a 
rendszerváltás után sikerült leépítenünk. De most úgy gondoljuk, hogy az elkövetkező 
5-8 évben a magyar közösség által a nagyjából 6-6500 milliárd forintnyi, részben 
infrastruktúrára, részben pedig vasúti járműmegrendelés-állományra már érdemes 
ipart építeni, úgyhogy megkezdtük a magyar vasúti iparnak a visszaépítését. 
Természetesen ez már nem az a vasúti ipar, ez már alapvetően környezetbarát - a vasút 
környezetbarát -, elektromos, illetve hidrogénhajtású járművekre vonatkozik. 

Néhány érdekes terület még talán, amit érdemes itt megemlíteni: az energetikai 
háttéripar, illetve a másodlagos nyersanyagipar kialakítása, tehát ezek azok az ügyek, 
amelyek az elmúlt időszakot jellemezték. 

Van egy sor meghatározó technológiai irány, amely minden elemének van 
erőteljes magyarországi leképeződése, legyen az oktatási, tudományos vagy ipari 
leképeződés. Csak egy példa: az akkumulátor mint stratégiai termék Magyarország 
gazdaságában meghatározó lesz. Múlt héten Šefčovič volt biztos úr, most a 
vezérigazgató-helyettese egy területnek, volt Magyarországon, és ő kiemelte azt, hogy 
Magyarország ezen a területen az európai országok közül a vezető helyen van, az ő 
tudása szerint a legnagyobb akkumulátorgyártási kapacitással mi rendelkezünk; 
szerintünk csak a másodikak vagyunk, de ez egy jó különbség. Mindenesetre az biztos, 
hogy ha azok a döntések, amikre most várunk, és elméletileg év végéig be tudjuk 
jelenteni őket, megtörténnek, akkor valószínűleg Európában az első számú 
akkumulátorgyártó ország leszünk. Az akkumulátornak nemcsak a járműipar 
szempontjából van jelentősége, és nemcsak járműipari akkumulátorokról beszélünk, 
hanem a hálózatkiegyenlítésben használható akkumulátoroktól kezdődően egy sor más 
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dologról beszélünk. Az akkumulátor az ugyanolyan stratégiai termék, mint a félvezető, 
és látjuk azt, hogy ha egy adott stratégiai terméket mi gyártunk Európában, annak mi 
a következménye. De ide tartozik a hidrogéntechnológia, majd erre vissza fogok térni. 
Röviden: idetartoznak olyan technológiák, amelyek egyébként már zajlanak. 

Amit talán érdemes megemlíteni, ha iparstratégiáról beszélünk, hogy az 
iparfejlesztési irányokat hogyan célszerű meghatározni. Ez az ábra mutatja azt, hogy 
hogyan is alakult az elmúlt 30 évben a magyar ipar fejlődése az ország egyes területét 
illetően. Itt azért egy erőteljes Északnyugat-, Délkelet-Magyarország irányú vándorlás 
figyelhető meg. 2020-ban ott tartunk, ’19-ben egész pontosan, hogy itt még azok a 
területek, amelyek Nyírség, illetve Hajdú-Bihar területét jellemzik, még alacsony 
iparosodottsági fokkal rendelkeznek; ez nagyjából még egy évig igaz, aztán utána ez 
már nem lesz így. Ha a becsléseink helyesek, akkor, mondjuk, Hajdú-Bihar megye 
iparosodottsági szintje az országban a második lesz, mondjuk, Északnyugat-
Magyarország után. Ugyanez a helyzet Békés megyében is, ahova olyan ipari területek 
települtek időközben - repülőgépgyártás, ennek a teljes környezete -, ami Békés megye 
1,6 százalékos iparosodottságát jelentősen változtatják. Ugyanez igaz egyébként Zala 
megyére is, ott egy másik irányt vettünk. Ami ebből látszik viszont, hogy az ország ilyen 
értelemben még szabad területei vagy nyitott területei Dél-Magyarországon 
találhatóak Pécs, Szeged központtal. Az iparstratégiánk geográfiai eleme ezekre a 
területekre vonatkozik, hogyan lehet ezeknek a területeknek, ha szükséges, az 
iparosodottsági szintjét erősíteni. Nyilván ez már egy másfajta ipar. Tehát ha 
megnézzük Szegedet, a szegedi tudományos környezet elkezdett vonzani különböző 
magas hozzáadott értékű tevékenységeket, és ugyanez igaz egyébként Pécs irányára is. 
Tehát én azt gondolom, hogy lassan ott fogunk tartani, hogy az országban ez a 
kiegyensúlyozás meg fog történni. Egyébként ez zajlik Somogy megyében is Kaposvár 
központtal. 

Néhány példa, ami az elmúlt egy évet jellemezte. Tavaly márciusban ott álltunk, 
és így néztük egymást, hogy hogyan is lesznek olyan eszközök, amelyekkel a vírus ellen 
tudunk védekezni. Nagyon gyorsan sok döntést hoztunk. Gyakorlatilag ma ott tartunk, 
hogy Magyarország minden olyan eszköz területén, ami ahhoz szükséges, hogy egy 
vírushelyzetet… Ne legyenek illúzióink, nem az utolsóval szembesülünk most. Mindent 
tudunk gyártani, tehát nem vagyunk kiszolgáltatottak senkinek, gyakorlatilag a 
szájmaszkoktól kezdődően a tesztekig képesek vagyunk arra, hogy Magyarországot 
teljes mértékben ellássuk. 

Ugyanez igaz egyébként a vakcinák területére is. Megkezdődött a debreceni 
vakcinagyár építése, letettük az alapkövét. Itt két vakcinatípusról beszélünk. Eredetileg 
ezt a vakcinagyárat a hagyományos vakcinákra kezdtük fejleszteni, aztán ezt egy kicsit 
átalakította a Covid, tehát egy moduláris vakcinagyárról beszélünk. Jövő év végén már 
képesek leszünk arra, hogy ebben a vakcinagyárban vakcinát gyártsunk, illetve 
vakcinát szereljünk ki. Ez a gyár egyébként a Debreceni Egyetem tulajdona, és a Fluart 
nevű céggel egy vegyesvállalat az, amely működtetni fogja az elkövetkező időszakban.  

Tehát ezek mindazok a döntések voltak, amelyeket a vírushelyzet alakított, 
ezeket egyébként is meghoztuk volna. Itt egy sor ügy felgyorsult. 

Ugyanez látszik egyébként az építésgazdaság területén. Az az árrobbanás, ami a 
magyar építésgazdaságot talán Európában legjobban érintette, hiszen a legnagyobb 
mértékben a magyar építésgazdaság fejlődött, erre vonatkozóan is egy sor olyan 
döntést hoztunk és vezettünk be rendszereket, amelyek ennek a helyzetnek a szintjét 
tudták csökkenteni. Ezen eszközök egy részét némi kritika érte, tehát például 
regisztrációs kötelezettség, illetve bizonyos díjak emelése, de úgy gondoltuk, hogy a 
magyar gazdaság szempontjából ezek fontos döntések. Aztán majd el fogunk vitatkozni 
arról, hogy ezek mennyire voltak helyesek, mennyire nem. Egy dolog biztos, hogy 
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sikerült gátat szabni annak az áremelkedésnek. Ha ezt nem tesszük meg év elején, 
akkor most gyakorlatilag a magyar építőipar versenyképessége nem lenne olyan, mint 
amilyen ma. 

Egy sor strukturális változás is létrejött egyébként. Tehát pont amiatt, hogy az 
építési költségeket, a színvonalát tudjuk szinten tartani, bevezettünk a közforrásból 
finanszírozott épületek esetén olyan követelményeket, mint a BIM-rendszer, ez a 
Building Information Modeling-rendszer kötelező alkalmazása, egy kötelező tételes 
referencia-adatbázis alkalmazása, illetve akár odáig, hogy mondjuk az építési és 
bontási hulladékokat kötelező újrahasznosítani. De ezek azok a döntések, amiket itt 
hoztunk. 

Egy másik példa, ami a magasabb hozzáadott érték irányába mutat, ez a 
zalaegerszegi járműipari tesztpálya, ami tulajdonképpen egy kutatóhely. 2016-ban 
döntötte el a kormány, hogy kormányzati forrásból egy ilyet építünk. Sokan kétkedtek, 
hogy miért csinálunk ilyet, ebből úgysem lesz semmi. A helyzet az, hogy a pálya készen 
van, tehát 2021 végén minden eleme megvan egy elem kivételével, ami némi időt 
igényel még konszolidáció miatt, de a pálya teljesen működőképes, használják már 
egyébként a vevők. 

Ami itt igazán érdekes, hogy mi a hatása egy ilyen kutatóhelynek. Itt azért 
kukoricaföld volt ’16-ban. Most ott tartunk, hogy maga a pálya - ilyen 
újmagyarul - akcelerátor, olyan beruházásokat vonzott oda, ahogy egy ilyennek 
működnie kell, tehát először megjelent a helyi vállalkozók által épített inkubációs 
központ, aztán épül egy egyetemi campus. Ezt lehet látni a jobb alsó sarokban. Aztán 
időközben a Rheinmetall gyárat emellé építjük, hiszen a tesztpálya egy fontos eleme. 
Aztán múlt héten avattuk föl az AlFuel kutatóközpontját, ez a világ legnagyobb 
független járműfejlesztő cége, egy osztrák cég, a bokrétaünnepsége történt. Nemsokára 
megkezdjük a TÜV Rheinlanddal közösen egy akkumulátor-jóváhagyó rendszer 
építését, és épülnek további elemek. Ez arra példa, hogy négy év alatt lehet egy ilyet 
fölépíteni, úgyhogy ezért szerettem volna ezt itt megmutatni. 

A technológiai platformok. Nagyon fontos dolgok, hogy azok a technológiák, 
amelyekről beszélünk, valamilyen formában tudatosuljanak a társadalomban. 
Magyarország high-tech ország lenne, akár szeretjük, akár nem, de ez így van. 
(Dr. Keresztes László Lóránt megérkezik az ülésre.) Itt látszik az alsó ábrán egy 
elemzése az IMF-nek, amely azt mondja, hogy a magyar iparon belül 70 százaléka az 
ipari termékeknek a high-tech kategóriába sorolható. Ezzel a 70 százalékkal 
Németország, Dánia szintjén vagyunk, és megelőzzük a többi, jelentős részben OECD-
országot. Ez persze nem véletlenül van. A high-tech környezet jövőbeni igényeit 
továbbra is kell tudnunk támogatni, úgyhogy ezért hozzuk létre azokat a technológiai 
platformokat, amelyek az összes stakeholdert, amely egyébként a területen működik, 
megszólítja, vagy úgy, hogy közösen dolgozzuk ki a stratégiát, vagy úgy, hogy 
feladatokat szabunk a különböző szereplőknek. Az ipar 4.0 platformmal kezdtük, 
folytattuk az 5G Koalícióval, aztán a mesterséges intelligencia, autonóm gépek, a 
hidrogénplatform létrehozta a hidrogénstratégiát. Most zajlik az akkumulátorstratégia 
létrehozása, és időközben létrehoztuk a drónplatformot is. Tehát ezek azok a 
technológiák az ipar területén, amelyek meghatározóak tulajdonképpen mindenhol, 
így különösen nálunk, és nálunk abból a szempontból még inkább, mert ezt a 70 
százalékos helyezésünket szeretnénk továbbra is megtartani. 

Nem akarok nagyon sokat beszélni a Mesterséges Intelligencia Koalícióról. Itt 
három évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki, hogy létrehozzuk ezt a koalíciót. Ez annyira jól 
sikerült, hogy elkészült a mesterséges intelligencia stratégia, és megkezdődött ennek a 
lebontása. Itt nemcsak arról van szó, hogy a kutatók, mondjuk, a Mesterséges 
Intelligencia Nemzeti Laboratóriumon belül vagy az egyetemeken foglalkoznak ezzel a 
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területtel, hogy a nagy cégek használják ezt, mint például a Continental vagy az 
Ericsson vagy Nokia, hanem arról is szó van, hogyan tudjuk a mesterséges intelligencia 
nyújtotta lehetőségeket a magyar kkv-k számára rendelkezésre bocsátani. Ennek 
sokfajta feltétele van, egyik a számítási kapacitás. Megkezdtük a Debreceni Egyetem 
szuperszámítógépének a tudatos fejlesztését, illetve megállapodást kötöttünk az OTP-
vel, az ITM az OTP-vel, hogy közösen létrehozunk, illetve beruházunk egy olyan 
szuperszámítógépbe, amely mesterségesintelligencia-alkalmazásokat képes 
támogatni, és így létrehozzuk az alkalmazásokat is. Tehát egy kkv, amelynek 
valószínűleg egy neurális háló tréningezésével még csak gondjai lennének, tud olyan 
alkalmazásokat találni, ahol az adatai alapján egyébként számára szakértői 
szolgáltatást képest nyújtani a mesterséges intelligencia ebben a formában.  

Az 5G Koalíció, csak egy másik példa. Ebben a pillanatban a tizenharmadikak 
vagyunk az Európai Unióban. Ez változik, tavaly harmadikak voltunk. Itt a cél, amit 
kitűztünk, és ez a cél továbbra is tartható, hogy 2023-ra elérjük az Európai Unió által 
2025-re kitűzött célokat. Ebben van egyfajta hullámzás, jövőre szerintem megint 
visszakerülünk a harmadik-negyedik helyre. Mindenképpen a felkészültségét tekintve 
a világ élvonalába tartozunk. Magyarország Európában a negyedik a hálózati 
lefedettséget illetően, és ami a nagy sebességű internet-hozzáférést jelenti, ebben elsők 
vagyunk. Miniszterelnök úr az évértékelő beszédében még a negyedik helyet mondta, 
utána jelent meg az új értékelés, most elsők vagyunk Európában a gigabites 
hálózatokhoz való hozzáférést, ezeknek a használatát tekintve. 

Még egy utolsó megjegyzés, technológiai érdekesség, ez is az elmúlt egy évben 
történt. Létrehoztuk a Magyarországi Drón Koalíciót. A drónokat egyelőre még csak 
főleg valamilyen módon egy játékosabb dologként kezeljük, viszont az az irány, hogy a 
szállítás - legyen ez személy-, teher-, áruszállítás -, egy sor területen a drónok 
jelentősége fokozatosan növekszik. Ennek a stratégiának az elkészítése most zajlik, de 
már több cég van Magyarországon, amelyik egyébként drónnal szolgáltatásokat végez, 
drónokat gyárt. Megkezdtük egy drónoktatási központ kiépítését, illetve a drón 
jogszabályi környezetének a továbbfejlesztését. 

A felsőoktatást nem lehet elválasztani a gazdaság fejlődésétől, itt a legfontosabb 
kiemelendő ügyünk, hogy az a folyamat, amit 2014-ben megkezdtünk, szükséges volt 
ahhoz, hogy a felsőoktatás modellváltását végre tudjuk hajtani. Itt az összes döntésünk 
akár a K+F+I rendszerre vonatkozóan, akár a felsőoktatási tartalomfejlesztés és a 
felsőoktatási ipar viszonyára, ez mind szükséges volt ahhoz, hogy biztosan azt tudjuk 
mondani, hogy az új fenntartói modell, ami egy államtól független modellt jelent, a 
jövőben működőképes lesz. Ennek a modellváltásnak öt eleme van, van egy 
szabályozási rész, ezt májusban létrehoztuk, volt már előtte egyébként pilot 
projektünk. Maga a modellváltás folyamata 21 intézmény esetében zárult le ez év 
augusztus 31-ével. A valaha volt legnagyobb felsőoktatási forrás, működési költség 
finanszírozásáról döntött a kormány, megdupláztuk a felsőoktatási rendszer 
finanszírozását, ezen belül a modellváltó egyetemek esetén ez majdnem két és félszeres 
forrásnövekedést jelentett. Ezen túl létrehoztuk azt a fejlesztési rendszert is, amely 
2700 milliárd forinttal támogatja az egyetemeknek a jövőbeni működését, minden 
egyetemét. 

Nyilvánvalóan ez egy másfajta rendszer, itt az állam már nem fenntartóként 
szerepel, nem is teheti, hiszen függetlenedtek az államtól ezek az intézmények, nem 
fenntartóként, hanem kvázi megrendelőként vesz részt a továbbiakban az egyetemek 
finanszírozásában, egy jól meghatározott szerződés alapján. Ez egy teljesítményalapú 
szerződés: megállapodtunk az egyetemekkel egy 25 éves keretmegállapodásban, és egy 
hatéves finanszírozási szerződésben folyamatosan update-elünk. Ennek aztán az lett a 
következménye, hogy az intézmények finanszírozása teljesen átalakult, a modellváltó 
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intézmények ’21-ről ’22-re két és félszer magasabb finanszírozási összeget kapnak, ez 
mindösszesen valahol 130 milliárd forint többletet jelent a modellváltó egyetemek 
számára. 

Ha megnézzük, hogy ennek aztán mi a makrohatása, ennek az lett a hatása, hogy 
2022-ben GDP-arányosan 1,8 százalékot költünk a felsőoktatásra, ezzel gyakorlatilag 
az Európai Unió vezető országai közé tartozunk. Ez az 1,8 százalék elképzelhető, hogy 
2 lesz, attól függően, hogy a fejlesztési költségek hogyan fognak alakulni ebben az 
évben. Tehát az a kritika, hogy a kormány a felsőoktatás finanszírozását méltatlanul 
elhanyagolja, innentől kezdődően, úgy gondolom, hogy nagyon nehezen lesz 
elmondható, nem beszélve arról egyébként, hogy 2014 óta ezek az összegek 
folyamatosan növekedtek. Most egy olyan szintre kerültek, ami az Európai Unió vezető 
országai közé emelt bennünket. 

Most csak egy rövid példa arra, hogy milyen is ez a teljesítményalapú 
finanszírozás. Ennek alapvetően öt eleme van: van egy oktatásirendszer-támogatás, 
van egy kutatási támogatás, az infrastruktúrát is támogatjuk, vannak különböző, 
egyetemenként külön meghatározott, kiemelt ágazati célok, és van egy sor egyéb 
támogatás, ami egyébként az egyetem úgynevezett harmadik missziójának a 
finanszírozását jelenti. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy megállapodunk a 
mutatókban, és ezeket a mutatókat rendszeresen, éves szinten ellenőrizzük, hogy hova 
jutottunk velük, és ennek megfelelően történik az egyetemeknek a finanszírozása. 

Az infrastrukturális fejlesztések területén megkértük az egyetemeket arra, hogy 
rakják össze ezt az összeget, ez 2700 milliárd forint lett. Ebből a 2700 milliárd 
forintból, ahogy ezt a miniszterelnök úr elmondta a parlamentben, 1700 milliárd 
fejlesztési forrásnak a háttere adott, az 1000 milliárdos forrás pedig kidolgozás alatt 
áll. Az egyetemek már ebben az évben jelentős összeget fognak kapni arra, hogy ezeket 
a projekteket tovább tudják vinni, ez a normál működés finanszírozása fölött van.  

A nemzetközi rangsorok tekintetében az elmúlt, mondjuk azt, hogy hét év 
eredményezett jelentős előrelépéseket. A Semmelweis Egyetem 2021-ben a Times 
Higher Education rangsor szerint a világ 277. egyetemévé emelkedett, ilyen helyezést 
magyar egyetem még nem ért el. Ezzel gyakorlatilag a közép-kelet-európai egyetemek 
közül az első vagy a legjobb helyet érte el a Semmelweis Egyetem. Újként bekerült az 
Óbudai Egyetem és a Pannon Egyetem. Én bízom abban, hogy az a módosítás, ami a 
felsőoktatási intézmények életében történt, további jelentős növekedést fog 
eredményezni. 

Azt, hogy ez mennyire jól sikerült, mi sem igazolja jobban, mint Szajbély Mihály 
úrnak, aki a Szegedi Egyetem egyik professzora, és tipikusan nem támogatta a 
modellváltást, az utolsó, pirossal kiemelt mondata, hogy a Szabó Gábor rektor által 
vezetett kuratórium egyértelműen jobb fenntartó, mint a csőlátásos, technokrata 
Palkovics László miniszter által irányított ITM. (Derültség.) Na, ez volt a kormánynak 
a célja, tehát hogy a csőlátású, technokrata minisztérium helyett egy szakemberekből 
álló kuratórium irányítsa az egyetemet, szerintem ennél jobban nem lehetett volna ezt 
megfogalmazni, és miután Szajbély úr tette ezt, aki, azt gondolom, hogy nem a kormány 
erőteljes támogatója, szerintem ez egy nagyon komoly értékelést jelent. Ennyit a 
felsőoktatásról.  

Innováció. Itt is jelentős változások történtek. Tegnap volt a Nemzeti 
Tudománypolitikai Tanácsnak az ülése, ahol bemutattuk ezt a rendszert. Az ott lévők, 
Freund Tamás például, az Akadémia elnöke, véleménye az, hogy ennyire átgondolt 
rendszer Magyarországon az elmúlt harminc évben még nem működött. Amit itt célul 
tűztünk ki, hogy támogassuk a magyar gazdaság működését, amellett egyébként, hogy 
egy komolyabb tudományos színvonalat sikerüljön elérni. Öt elemből álló stratégiát 
kezdtünk meg és hajtottunk végre, és ennek most már, azt kell mondanom, hogy 
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mindegyik eleme implementálásra került, részben a jogszabályi környezet, részben a 
finanszírozás, a nemzetközi kapcsolatok és alapvetően a kkv-k - ez egy fontos dolog - 
innovációs szemléletének a fejlesztése területén. 

Itt gyakorlatilag - nem akarok ezen végigmenni - több területen történtek 
jelentős változások, a finanszírozási rendszerre majd mindjárt visszatérek. Jelentősen 
változtak az intézményi keretek. Egyet már említettem: a modellváltó felsőoktatási 
intézmények. Fontos érteni, hogy ebben a több mint két és félszeres finanszírozásban 
van kutatási finanszírozás is, tehát a kutatáshoz kapcsolódóan, és itt egy jelentős lépést 
tettünk. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat átalakítása két évvel ezelőtt különböző, 
hogy mondjam, hullámokat vert, hogy akkor most itt a kormány akarja-e megmondani, 
hogy mi történjen, meg majd itt nem tudom, ki fogja elkölteni a pénzeket. Ez nem így 
történt. Az ELKH a saját szabályai alapján csak a parlament irányába beszámolási 
kötelezettséggel tartozva működik, és úgy tűnik, hogy ez a működés pont olyan, mint a 
Fraunhofer működése, vagy mint a Max Planck vagy a Harmain működése. Emellett 
létrehoztuk a Bay Zoltán Kutatási Hálózatot, ez az államhoz tartozik, tehát ennek az 
állam a tulajdonosa, egy alkalmazott kutatási hálózat, illetve kialakítottunk olyan 
horizontális megoldásokat, mint a tudományos parkok rendszere vagy a nemzeti 
laboratóriumok rendszere. 

Ami nagyon fontos itt a gazdaság szempontjából, hogy a teljes innovációs 
folyamat, tehát az ötlet felmerülésétől kezdődően egészen odáig, hogy ebből valamilyen 
piaci termék jön létre, minden elemében szerettünk volna létrehozni egy olyan 
támogatási elemet, amit az egyetemek, a kutatóhelyek és a vállalatok tudnak használni. 
Ebben vannak finanszírozási elemek, vannak olyan elemek, amelyek kapcsolatokat 
építenek, vannak olyan elemek, amik egyébként támogatást nyújtanak mondjuk EU-s 
pályázatok elnyerése ügyében, vagy vannak olyan elemek, amelyek egyébként 
képességerősítést, -fejlesztést jelentenek. Nem akarnék ezen végigmenni, az alrendszer 
eléggé átlátható. 

Ami talán lényegesebb, és itt lehet látni ennek az eredményeit egy oldalon, hogy 
2019-ről 2020-ra megdupláztuk a magyar állam ráfordításait, tehát a Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alapba kétszer annyi pénz kerül, mint egyébként 2019-ben 
került. Ennek két eleme van, az egyik az alap direkt része, a másik pedig a nemzeti 
laboratóriumok finanszírozása. De ez nem a teljes állami erőforrás-növekedés, ehhez 
hozzá kell még adni az ELKH-nak, tehát az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatnak a több 
mint megduplázott költségvetését, és hozzá kell adni egyébként azokat az egyéb 
költségeket, amik az állami kutatóhelyeket finanszírozzák, illetve az egyetemek 
költségeit. Tehát itt egy nagyon jelentős növekedésről beszélünk. Ha valaki felmegy az 
ELKH honlapjára, ott ezeket a számokat pontosan látja, illetve látja ezeket a 
költségvetésen belül is, a most itt lévő képviselők ezt nyilván meg tudják nézni. 

Ennek aztán az a hatása, hogy 2016 óta folyamatosan növekszik a magyarországi 
kutatóhelyek K+F-ráfordítása, akkor 400 milliárd forintról beszéltünk, 2010-ben 300, 
2020-ban pedig 771 milliárd, majdnem 800 milliárd forint, tehát majdnem 
megduplázódott a K+F-ráfordítás. 2020-ban ez a GDP 1,6 százalékát jelentette. Itt még 
nem vagyunk ott, ahol lenni szeretnénk, ennek 2 százaléknak kellett volna lennie, 
viszont 2030-ig a 3 százalék, azt gondolom, hogy elérhető lesz. 

A tendencia mindenképpen jó, a 2010-es állapotot illetően pedig lényegesen 
jobban állunk. Ennek aztán van egy olyan hatása is, hogy a kutatók száma jelentősen 
nőtt 2016 óta. Akkor ilyen 37 ezer kutatóról beszéltünk Magyarországon, 2020-ban 
már 52 ezer környékén tartunk, és ahogy látjuk a 2021-es számokat, pont a korábban 
említett munkaerőpiaci átrendeződés miatt itt nem kizárt, hogy 2021-ben el fogjuk érni 
a 60 ezres kutatói létszámot. Ez azt jelenti, hogy négy év alatt vagy öt év alatt 
tulajdonképpen eljutottunk egy jelentős, 37 ezerről 60 ezerre történő növekedéshez. 
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Úgy tűnik, hogy sikerült a kutatás-fejlesztést mint a magyar gazdaság szempontjából 
egy jelentős, magas hozzáadott értékkel bíró tevékenységet definiálnunk. 

A nemzetközi jelenlétünk is lényegesen változott. Itt a nemzetközi jelenlétünk 
nemcsak azon keresztül valósul meg, hogy az egyetemi kutatóinknak vannak 
kapcsolataik, hanem vannak olyan kiemelt ügyeink, amelyek azt kell mondanom, hogy 
globálisan, Európa-szinten is kiemeltek. Az egyik ilyen a szegedi lézerkutató központ. 
Ez tulajdonképpen befejeződött, ugyan már több év óta használjuk, és több olyan 
projektet telepítettünk rá, ami valamikor elméletileg valakinek majd Nobel-díjat fog 
jelenteni. Nobel-díjasunk már van Szegeden egyébként, Gérard Mourou, aki az egyik 
ilyen projektet meghatározta és egyébként irányítja. Ez egy lézer-transzmutációs 
projekt, hogyan lehet magas toxicitású sugárzó anyagokat nagyon gyorsan lebontani. 
De ugyanebbe a kategóriába tartozik a molekuláris biológiai kutatóközpontunk, ez már 
működik egyébként két éve, de még az egyetemen vannak az épületei. Januárban adjuk 
át, és akkortól költöznek be a szegedi Science Parkba. Itt a világ legjobb molekuláris 
biológiai kutatóintézetével, az EMBL-lel közösen visszük ezt, és megállapodtunk az 
EMBL-lel, hogy saját jogán is januártól létrehoz kutatási tevékenységet Szegeden. 

Több mint másfél éve működik az MIT-vel egy együttműködésünk. Az MIT, 
tehát a Massachusetts Institute of Technology a világ legjobb egyeteme gyakorlatilag 
minden listán. Ez az MIT-nak a harmadik programját jelenti, ez a Catalyst-program. 
Itt tudáshasznosításról van szó: kutatással kezdik, és a végén pedig valamilyen 
hasznosítható termék jön ki belőle. Az első évét már lezártuk, 140 támogatott 
projektből nagyjából 14 az, ami továbbment a második fázisba, úgyhogy az MIT is 
Magyarországon van. Nem tudtunk róla sokat beszélni, mert a vírus elvitt minden ilyen 
ügyet. 

Van több olyan projektünk, ahol kiváló, nemzetközi szinten jegyzett magyar 
kutatók számára hoztunk létre kutatási hátteret Magyarországon. Itt az egyik szerepel, 
ez Krausz Ferenc professzor úr, aki lézerfizikus egyébként, és egy olyan területtel 
foglalkozik, ami rákkutatásra vonatkozik, tehát a rák korai felismerésére vonatkozik. 
Ez perspektivikusan egy nagyon komoly terület. Ha valaki megnézi a Nature januári, 
februári számait, akkor a leghivatkozottabb cikkek már ezek, magyar affiliációval, tehát 
ez egy magyar cég. Ennek az egyik feltétele, ami most éppen kialakítás alatt van, egy 
biobank, ami létre fog jönni Magyarországon, nagyon komoly tevékenységet jelent. 
Illetve múlt héten jelentettük be, hogy Roska Botonddal - az ő neve talán itt mond 
valamit - közösen létrehoztunk egy másik céget, a neve BrainVision Center, amely 
viszont alapvetően retina-előállítással foglalkozik. Roska Botondot jelölték már 
egyébként Nobel-díjra. Még nem kapta meg, valószínűleg túl fiatal. Viszont maga a 
kutatási terület nagyon komoly kutatási terület. Ezt is a magyar állam finanszírozza. 
Illetve most tárgyalunk Karikó Katalinnal arról, hogy a szegedi egyetemi oktatói 
affiliáció mellett Szegeden számára is létrehoznánk egy ilyenfajta kutatási hátteret. 

Egy másik nemzetközi ügyünk a Fraunhofer Intézet. A Fraunhofer Intézet már 
két éve Magyarországon van egy vegyesvállalattal, a SZTAKI-val közösen. Most 
állapodtunk meg novemberben, hogy létrehoznak egy másik tudásközpontot a 
mesterséges intelligencia területére, tehát az ipari indusztrializálásra. Az ipari 
automatizálás mellett a mesterséges intelligencia területén is megjelenik a Fraunhofer 
Intézet. A ZalaZone-t pedig említettem. 

Tehát ezek azok, amelyek a kutatás területén új elemeket jelentenek, és azt 
gondolom, hogy az, hogy Magyarország a magasan hozzáadott értékű tevékenység, 
kutatás-fejlesztés területén szintén attraktív, jelentős részben ennek köszönhető.  

A szakképzés átalakítása zajlik, erről sokat nem szeretnék beszélni. Azt 
gondolom, hogy az elmúlt két ülésen ezeket elmondtuk. Most már az eredményekről 
lehet beszámolni. 2021 szeptemberében újra 10 százalékkal nőtt a szakképzési 
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intézménybe beiskolázottak száma. Tehát ez azt jelenti, hogy a szakképzést a 
gimnáziumok mellett - nem helyett, ezt nagyon fontos hozzátenni - tudtuk 
pozícionálni, mint egy ugyanolyan karrierlehetőség, mint ami az egyetemről kimehet. 
Az egyetem irányába történő átmenetet is a technikummal tudtuk pozícionálni. Ez azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag az egyetemek tudják akkreditálni a technikumi képzés 
bizonyos részét, és utána egy viszonylag direkt átmenetet lehet létrehozni az egyetem 
és a szakképző intézmény között. De a szülők egy része attól tartott, hogy ha a gyerek 
technikumba megy, akkor mi lesz az egyetemi karrierjével. Az nemhogy legalább olyan 
szintű, mint ha gimnáziumból menne egyetemre, hanem ha lehet, akkor még 
komolyabban alakult. 

Végrehajtottuk az oktatók bérfejlesztését. Itt átlagosan 30 százalékkal emeltük 
az oktatók bérszintjét. Nyilván nem tartunk a végén, ezzel majd jövőre újra 
foglalkoznunk kell. 

Ami nagyon fontos, hogy bevezettük a tanulók általános ösztöndíját a 
szakképzésben az első, második évfolyamban, harmadik évtől kezdve pedig vagy a 
duális képzési partner, vagy az állam biztosítja ezt. Itt a képzésben résztvevőket már 
mint kvázi munkavállalót kezeljük, hogy azt érezzék, hogy amikor majd a munka 
világába teljes mértékben kikerülnek, akkor hogyan is működik ez. Itt ehhez van egy 
egyszeri pályakezdési juttatás. 

A duális képzés nagyon fontos, hogy a vállalatok erőteljesen vesznek részt 
egyébként a szakképzés életében. Az új rendszerben egyébként 60 százaléka a 
hallgatóknak már duális képzésben tanul. Itt a szabályokat módosítottuk: a szabályok 
egyik oldalról szigorúbbak lettek, a másik oldalról meg kedvezőbbek a vállalatok 
számára. Úgy tűnik, hogy a vállalatok ezt nagyon jól tudják használni. 

Foglalkoztatáspolitikáról néhány szót, mert erről már beszéltem. A 
foglalkoztatáspolitikai eredményességünk szerintem az elmúlt időszakban nagyon 
látszott azzal, hogy Magyarországon jelen pillanatban most mind az alkalmazási arány, 
mind a munkanélküliségi szint az Európai Unióban az elsők között van, már az 
alacsonysága. A Covid-válság alatt sem tétlenkedett a szakterület, jelentős számosságú 
munkahely megvédéséhez, illetve létrehozásához járultunk hozzá. Ha megnézzük az 
összes konstrukciónkat, akkor nagyjából 1,3 millió embert érintett valamilyen 
formában, vagy úgy, hogy nem veszítette el a munkahelyét, vagy úgy, hogy egyébként 
tudtuk növelni a munkahelyét. 

Az utolsó fólia, amit még itt meg szeretnék mutatni, ez a minimálbér alakulása. 
A munkavállalói és a munkáltatói oldal úgy döntött, hogy a minimálbért 2022-től 
200 ezer forintra emeljük. Ennek a következménye lett aztán a bérminimumnak a 
260 ezer forintos szintje. Ezzel gyakorlatilag 12 év alatt jelentős mértékben növeltük a 
minimálbért. Nyilván ennek hatása nemcsak ott van, akiket minimálbéren 
foglalkoztattak, hanem egy fölfelé tolódó hatása is van. 

Ami a jó hír, hogy ezt viszont kompenzáltuk is a vállalatok számára azzal, hogy 
a szociális hozzájárulásokat 2,5 százalékkal, a szakképzési hozzájárulást pedig 1,5 
százalékkal lecsökkentettük, tehát 4 százalékkal csökkentek a vállalatok terhei, illetve 
bizonyos vállalattípusoknál, amelyeket a helyi iparűzési adó csökkentése érint, ott egy 
további 1 százalékpontot tettünk hozzá. Itt a vállalatokkal való tárgyalásnál intenzív a 
viszonyunk ezen a területen. A vállalatok egyértelműen azt mondják, hogy ezzel a 
csökkentéssel teljes mértékben kompenzáltuk nemcsak a minimálbér közvetlen 
hatását, hanem a torlódás hatását is. Tehát ők köszönik szépen, de jól vannak. 

Energia- és klímapolitika. Itt erről volt külön a Fenntartható fejlődés 
bizottságának ülésén szó, nem akarnék erről sokat mondani, de miután nem 
választható el a gazdaságfejlesztés területétől, ezért néhány dolgot szeretnék erről 
mondani. 
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Az a cél, ami a 2030-as 55 százalékos CO2-kibocsátáscsökkentési cél. 
Magyarországon ugyan még a törvényben 40 százalék szerepel, de ha megnézzük 
azokat az intézkedéseket, azt a törvényi kötelezettséget, amit vállaltunk, az 55 
százalékot 2030-ra el fogjuk érni, tehát itt azért már kétségünk nem nagyon van. A 
2050-es cél, ami a teljes karbonmentességet jelenti, itt azért még van teendőnk, de a jó 
hír, hogy nemcsak nekünk, hanem mindenkinek Európában, és ez a teendő szerintem 
esetünkben egy kicsit talán kevesebb, mint az Európai Unió átlaga. Tehát azzal sem 
látunk olyan nagyon nagy problémát. 

A kérdés, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Nyilván az Európai Unió a világ 
CO2-kibocsátásához 7 százalékkal járul hozzá, ezt akkor le fogjuk csökkenteni 
nagyjából nullára 2050-re. Hogy ez globálisan milyen hatást fog elérni, az mindig egy 
kérdés. Egy dolog viszont biztos, hogy olyan üzleti lehetőségeket jelent az európai 
gazdaság számára, ami, azt gondolom, hogy az automobilizmus kezdete óta nehezen 
értelmezhető. 

Ami az energiaárakat illeti, szerintem ezzel túl sok újat nem mondok, hogy a 
lakossági fogyasztói árak mind a villany, mind a gáz területén Európában a 
legalacsonyabbak. Óvnék mindenkit attól, hogy ezt a rezsicsökkentést kétségbe vonja. 
Én jól emlékszem arra, hogy másfél évvel ezelőtt az volt a sajtóban a hír, hogy 
alacsonyabbak a piaci rezsiárak, a piaci árak, mint egyébként a rezsicsökkentett, tehát 
miért nem csökkentjük le. Azért, mert amit akkor megspóroltunk, azt nem elköltöttük, 
hanem betettük egy alapba, és ez az alap finanszírozza most egyébként ugyanazt a 
rezsiszintet, úgy, hogy egyébként az energiaárak magasabbak. Tehát ez egy bölcs 
rendszernek tűnik. Olyannyira annak tűnik, hogy európai uniós kollégáink, akik ezt 
szokták néha kritizálni, mintha megfontolnák ennek a rendszernek a működését. 

Továbbvittük a megújulóenergia-támogatási rendszert. A METÁR-rendszer, úgy 
tűnik, hogy beváltja azokat az elvárásokat, amit vele kapcsolatosan meghatároztunk. 
Most ott tartunk, hogy 2,6 GW naperőmű-kapacitást már telepítettünk, 500 MW-nyi 
már elkészülés alatt van, tehát építik ténylegesen. Tehát a 2030-ra kitűzött 6 GW-os 
cél, úgy tűnik, hogy elérhető. Itt egy sor olyan kiírás jelent most meg egyébként, ami 
közvetlenül a lakosságot érinti. Pont ma volt látható a sajtóban az a kiírás, ami a 
háztetőre szerelt kis naperőművekre, a fűtéskorszerűsítésre, a házaknak a szigetelésére 
vonatkozik. Itt 220 milliárd forint fog direktben, vissza nem térítendő formában a 
lakossághoz kerülni, részben megújulóenergia-támogatással, részben a lakások, házak 
felújítására, energetikai felújítására, a fűtés felújítására. 

Egy másik terület, amiről az elmúlt évben nem beszéltünk sokat, de haladt előre, 
ez a zöld rendszámmal rendelkező autók. Gyakorlatilag az autóbuszoktól kezdve az 
elektromos autókon keresztül különböző szakmacsoportoknak, taxisoknak, egyéb 
másoknak kiemelt támogatásokat biztosítunk egészen az elektromos robogóig vagy az 
elektromos bicikliig. A zöldrendszámos járművek száma megduplázódott az elmúlt 
másfél évben.  

A zöldbuszprogram halad előre, a pilot programot nagyjából lezártuk, most már 
ténylegesen a kiírások zajlanak. Az első száz autóbuszra vonatkozó kiírásból negyven 
már kihirdetésre került, az autóbuszok működnek Budapesten, a következő hatvan 
pedig hamarosan legyártásra kerül. Ezzel haladunk tovább. A magyarországi 
autóbuszgyártó-kapacitások lassan képesek arra, hogy különböző típusú járműveket 
tisztán elektromos vagy zéró emissziós hajtással tudjanak gyártani. 

Egy sor olyan energetikai pályázatunk van, ami energetikai innovációval 
kapcsolatos. Az energiaközösséget érdemes talán kiemelni. Ez egy olyan támogatási 
forma, ami arról szól, hogy ha egyben állítunk elő energiát környezetbarát módon, azt 
ne kelljen a hálózatba visszatáplálnunk, hanem használjuk föl, ez az energiaközösség. 
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Az energiaközösséget egyébként erőteljesen támogatjuk, egészen odáig, hogy egy sor 
hidrogénnel kapcsolatos, egyéb más projektet viszünk. 

Ha már hidrogén: létrehoztuk és a kormány elfogadta Magyarország 
hidrogénstratégiáját. A hidrogénnek két szempontból van esetünkben jelentősége. Az 
egyik a hagyományos szempont, tehát ha zöld módon állítjuk elő, akkor ez egy 
környezetbarát üzemanyagforrást jelent, ez releváns az ipar, az acélipar, a 
műtrágyagyártás, illetve a cementgyártás számára, tehát ezeket mind zölddé lehet 
tenni, és a közlekedés zöldítésében is nagyon komoly szerepet játszik. Ez az egyik cél. 
Magyarország szempontjából viszont van egy másik cél is, amely annak az elektromos 
energiának, ami részben az atomenergetikából, részben a napelemekből származik, az 
éppen abban a pillanatban fel nem használt energiának a tárolására szolgál, ezt 
hidrogénné lehet alakítani, és utána lehet tárolni. Ennek a hidrogénértékláncnak a 
vizsgálata zajlik most, hogy például azok a föld alatti tárolók, ahol gázt tárolunk, 
alkalmasak-e hidrogén tárolására, alkalmasak-e a gázvezetékeink hidrogén 
szállítására, alkalmasak-e egyébként azok az elemek egy komplett gázrendszerben 
blended hidrogén elégetésére, ami egyébként gázra alkalmas. 

Ami itt a jó hír, bár többen tiltakoznak ellene az Európai Unióban, hogy az 
Európai Unió, úgy tűnik, hogy a nukleáris energiát berakja a taxonómiai rendeletbe, 
tehát a nukleáris energia zöldenergiának fog számítani. Ez egy bölcs döntés volt, 
olyannyira, hogy ezt a tudósok már évek óta mondják, hogy szépek a globális 
felmelegedés csökkentésére vonatkozó céljaink, de nukleáris energia nélkül ez nem fog 
menni, még ha a világ összes pénzével rendelkeznénk is, technikailag nem fog menni. 
Ezt belátta az Európai Unió is, úgyhogy von der Leyen asszonynak a legelső Twitter-
bejegyzése pont erre vonatkozott, hogy mind a gáz-, mind a nukleáris energia bekerül 
a taxonómiai rendeletbe. Úgyhogy itt Magyarország döntése, úgy tűnik, hogy helyes 
volt. 

Akkumulátor, ipari stratégia - és akkor lassan be is fejezem, mert úgy látom, 
elnök úr készül arra, hogy azt mondja, hogy hagyjam abba. Nem?  

 
ELNÖK: Isten őrizz! (Derültség.) 
 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációs és technológiai miniszter: Akkor még 

beszélek egy kicsit. Köszönöm. Az akkumulátorról beszéltünk már. Az iparági stratégia 
elkészült, itt a legfontosabb feladatunk a szükséges képzésnek a létrehozása, erre 
vonatkozóan írtuk alá a múlt héten az EIT InnoEnergyvel azt a megállapodást, ami egy 
együttműködést jelent. 

Az utolsó elem: a közlekedési ügyeink. Ha majd lesz kérdés itt, akkor erre 
szívesen válaszolok, mert ez az, ami a képviselőket a leginkább érdekelni szokta, hogy 
a saját választókörzetükben mi is történik. Itt gyakorlatilag mind a négy modalitás 
hangszerén játszunk.  

A legnagyobb fókuszt egyébként a vasút fejlesztésére fordítjuk, a vasútnak mint 
környezetkímélő és egyébként a legnagyobb volument szállítani képes ágazatnak a 
fejlesztése az elmúlt időszakban - egész Európában egyébként - elhanyagolt volt. Most 
mindenki ezzel foglalkozik, mi is, a szomszédaink is. Itt van egy sor olyan vasúti 
döntésünk, a Budapest-Belgrád vasútvonal, a V0-vasútvonal, ami Záhonyt köti össze 
Ausztriával, ide tartozik a nagy sebességű vasútvonal, ide tartoznak a helyi 
vasútfejlesztéseink, az autópálya-fejlesztéseink. Ezek mindegyike halad előre. Ez egy 
elég összetett és egymáshoz kapcsolódó rendszer. De ide tartozik a repülőtér 
fejlesztése, illetve ide tartozik a vízi szállítási lehetőségnek a fejlesztése is. Ezt 
megpróbáltuk megmutatni ezen az ábrán, ha majd kiküldjük ezt, akkor javaslom, hogy 
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mindenki tanulmányozza. Ezt nagyon nehéz ilyen rövid idő alatt elmondani, de a 
rendszer működése ezen, azt gondolom, hogy alapvetően látszik. 

Néhány közútfejlesztési eredmény. Gyakorlatilag egy sor bejelentésünk volt, és 
ezek még folytatódnak. Ezek közül talán érdemes kiemelni az M30-as autóútnak a 
befejezését a határig, ez a Miskolc-Tornyosnémeti-szakasz. Azt szoktuk mondani, hogy 
Kassát Pozsonnyal autópálya köti össze, most már Magyarországon keresztül, ez egy 
dicsőséges dolog. Úgyhogy az a stratégiai irányunk, hogy az autópályák érjék el a határt, 
nyilván ahol van értelme. Ezt az irányt visszük tovább. De ide tartozik, hogy átadásra 
kerül az M44-es autóút - egy nagyon szép hidat lehet itt látni - a Lakitelek és Tiszakürt 
közötti szakaszon. Megnéztük egyébként azt, hogy körülbelül miről is beszélünk: ’17 és 
’21 között nagyjából ezer kilométer hosszúságú autópályát építettünk, bocsánat, 
autópályát, autóutat és két számjegyű utat. A „Magyar falu” programon belül 
1500 kilométernyi út újult meg valamilyen formában, ezek a mellékutakat jelentik, és 
az útfelújítás zajlik tovább. 

A közösségi közlekedés területén is, azt gondolom, az első eredmények már 
nagyon jól látszanak. Összevontuk a vasúti és a közúti személyszállítást. Ennek az volt 
az indoka, hogy önmagában a két rendszer, ha két egymással versenyző rendszert 
jelent, akkor nem harmonizálható a működése. Ennek látszanak egyébként az első 
eredményei, tehát mondjuk az észak-balatoni fejlesztésünkkel Budapest és 
Zalaegerszeg között 40 percet spóroltunk a vasúton. Azért tudtunk 40 percet spórolni, 
mert létrehoztuk azt a buszos ráhordó hálózatot, ami csökkentette egyébként a 
megállóhelyek számát, viszont az emberek komfortérzetét javította, hiszen nem kellett 
várni, hanem egy megfelelően tervezett ráhordó hálózattal meg tudtuk ezt oldani. 

Időközben a vasúti flotta modernizálása is nagy léptekkel zajlik, csak a vasúti 
flotta, már a személyszállítási flotta modernizálására az elkövetkező hat évben 
1850 milliárd forintot fogunk fordítani. Ezt úgy szeretnénk tenni - itt említettem az 
iparstratégiánál -, hogy ezek már Magyarországon gyártott járművek legyenek, az IC+ 
kocsik gyártása zajlik a MÁV-nál. 

Van egy sor vasúti infrastruktúra-fejlesztési projektünk, ami vagy elkészült, vagy 
folytatódik. A leghíresebb múlt hét hétfőn a hódmezővásárhelyi tram-train első 
elindulása volt, amikor hajnali 3 óra 30-kor felültünk a tram-trainre. Azt nem tudom, 
hogy az érdeklődés kinek szólt, de hogy teljesen tele volt, az egészen biztos. Lázár 
miniszter úrral egymás mellett alig tudtunk állni, mert nem fértünk el. Úgyhogy 
Magyarország első, nagyon innovatív vasúti szállítóeszközét avattuk föl azzal, hogy egy 
órát vonatoztunk Hódmezővásárhely és Szeged között. Mindenesetre ezt a típusú ügyet 
folytatnánk: a megvalósítási tanulmány elkészült a Debrecen és Nagyvárad közötti 
tram-train ügyben. A többi városban, ha van egyébként villamos, akkor persze ezt 
folytatnánk, van még erre további ötletünk is. 

Budapest-Belgrád vasútvonal. Itt mindig fel szokott merülni az a kérdés, hogy 
miért ezer év a megtérülése. Nem ezer év a megtérülése, jóval gyorsabban megtérül. De 
miután ez nem önmagában létezik, hanem része egy komplett vasúti rendszernek, ezért 
aztán célszerű ezeket a véleményeket az ezeréves megtérülésről egy kicsit visszatartani. 
Ez abból is látszik egyébként, hogy az Európai Unió, amely valami miatt a magyar 
szakaszt nem akarta finanszírozni annak idején, most a Pireusz-Budapest-szakasznak 
a görögországi és észak-macedón részét pedig finanszírozza. Tehát lehet, hogy mégis jó 
ötlet volt ebbe a vasútvonalba fektetni, különösen úgy egyébként, hogy az áruforgalom 
jelentős része nem fog bejönni Budapestre, hanem az említett V0-n, tehát egy vasúti 
elkerülő gyűrűn keresztül Budapesttől jóval délebbre fogja elvinni kelet-nyugati 
irányban azt az árumennyiséget, aminek nem kell Budapesten lenni, tehermentesítve 
egyébként ezzel a budapesti vasúti kapcsolatot, ami az egyetlen létező Dunán átvezető 
vonalat jelenti.  
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Kidolgoztuk a magyar repülőterek fejlesztési koncepcióját. Erről ma reggel, 
illetve tegnap reggel Matolcsy elnök úr honlapján lehetett olvasni egy érdekes cikket, 
javaslom mindenkinek, hogy ezt nézze meg. Még ennyire szofisztikált módon ebben 
nem szerepel, de tulajdonképpen abban vannak érdekes elemek, több mindenről szól, 
hogyan is néz ki ténylegesen Magyarország repülőtér-hálózata, illetve ennek a 
működtetése. 160 repülőterünk van különböző formában. Megnéztük azt, hogy a két 
nemzetközi reptéren túl - ez Budapest, illetve Debrecen - melyek azok a 
másodrepülőterek, amelyek különböző egyéb feladatokat tudnak ellátni, 
személyszállítást, áruforgalmat, és a harmadik szintű repülőtereket, amelyek 
egyébként egy sor más dologra alkalmasak, oktatásra, képzésre, egyéb másra. Ezek 
szerepelnek a repülőtérfejlesztési stratégiában.  

Köszönöm a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a szóbeli tájékoztatót, miniszter 

úr. Nagyon komoly és összetett minisztériumról van szó, tényleg számos olyan 
területtel, ami a gazdaságfejlesztés szempontjából nélkülözhetetlen. Talán nem 
véletlen az, ahogy felvezetőjében is említette miniszter úr, hogy azért szeret a Gazdasági 
bizottság ülése előtt beszámolni, mert minket, a mi bizottságunkat gyakorlatilag az 
összes terület érinti szinte, amivel a minisztérium foglalkozik. 

Képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget. Elsőként Mellár Tamás képviselő 
úr, alelnök úr kért szót. Öné a szó. 

Kérdések, vélemények 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Nagy érdeklődéssel hallgattam az ön előadását, de 
sajnos rá kellett döbbennem, hogy beleestem a szem-fül betegségbe, abba a betegségbe, 
ami az ’50-es, ’60-as években igen elterjedt volt Magyarországon, mert én nem látom 
azt, amiről ön beszélt, és ugyanakkor pedig nem hallom azt, amit én látok a valóságban. 
Tehát az ön által elmondott történet egy nagyon érdekes történet, csak hát egészen 
kevés köze van a mai Magyarországhoz és a magyar gazdaság tényleges működéséhez. 

Ha lehetne hinni annak, amiket ön elmond, akkor abból az jönne ki, hogy 
Magyarország versenyképessége valami fantasztikusan jó, az első tíz között vagyunk. 
Most ehhez képest a 40-45. hely környékén vagyunk, pedig már voltunk a 27. helyen 
is.  

Aztán azt is elvárhatnánk, hogy akkor a magyar termelékenység legalább az 
európai uniós termelékenység színvonalát eléri, de ehhez képest valójában annak csak 
az 50 százalékát éri el. Vagy hogyha ennyire dinamikusan fejlődik ez az ország, akkor 
nyilván a termelékenység is nagyon gyorsan növekszik, évenként 6-8-10 százalékkal. 
De 2010 óta összességében nőtt 12-14 százalékkal, és évenként talán 2-3 százalékkal 
növekszik a termelékenység. Ha önnek igaza lenne, akkor az innovációk száma 
tekintetében a high-tech iparágak részesedése az exportban igen magas lenne, de hát 
senki nem tudja azt megmondani, mert a KSH-nak sincs arra adata, hogy a magyar 
tulajdontöbbségű vállalkozások vagy a high-tech iparágakban kifejtett 
exporttevékenységük az összes exportnak hány százalékát éri el. Ha ön esetleg ezt 
tudja, akkor jó lenne, hogyha elmondaná, mert én azt gondolom, hogy ha ilyen van, 
akkor az bizony 1-2 százaléknál semmiképpen sem magasabb. 

Ön előtt már több minisztert is meghallgattunk, és rendre mindegyik miniszter 
arról beszélt, hogy hurrá, micsoda hatalmas gazdasági növekedési ütem van 
Magyarországon, és hogy ez mennyire szép és mennyire jó. Szeretném a figyelmébe 
ajánlani, bár ön nem közgazdász végzettségű, Kornai Jánosnak, a valaha élt legnagyobb 
közgazdásznak a ’70-es években írt művét, az Erőltetett vagy harmonikus növekedés 
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címűt, amely arról szól egyébként, hogy egy ország képes lehet arra, hogy fölpörgeti a 
gazdaság növekedési ütemét, egy extenzív típusú növekedést tud megvalósítani, de ez 
hosszú távon nem fenntartható és nem jó. Az egész szocialista rendszerünk 
tulajdonképpen erre alapult. Ha megnézi, 1960-90 között átlagosan sokkal magasabb 
volt a gazdaság növekedési üteme, mint 1990 és mondjuk, napjaink között, ehhez 
képest mégsem gondoljuk azt, hogy az az időszak egy jó időszak volt. 

Ön is elmulasztotta azt, amit kollégái is, hogy nem beszélt ennek az egész 
történetnek az árnyoldaláról, vagyis arról, hogy ez egy erőltetett növekedés, amelynek 
egyik folyománya az, hogy az adósság-GDP hányados ma is 80 százalék fölött van, hogy 
az államháztartási hiány 7-8 százalékos, hogy az infláció 6 százalék fölött van, és az 
MNB szerint még jövőre is 5 százalék fölötti inflációra kell várni, hogy a forint egyre 
erőteljesebben és egyre inkább leértékelődik. Ezek mind-mind hozzátartoznak ám 
egyébként a makrogazdasági képhez, de ön ezekről valami miatt nem nagyon beszél. 

Említette ön, hogy a foglalkoztatottak száma növekedett, és hogy a válság 
időszakában sem csökkent a foglalkoztatottság. Tehát 2020-ban, ha hinni lehet önnek 
és a KSH-nak, akkor Magyarországon az zajlott le, hogy jelentős mértékben csökkent a 
GDP, miközben a foglalkoztatottság ugyanolyan magas szinten maradt? Ebből viszont 
az következne, hogy a termelékenység durván csökkent. Valójában azonban nem ez a 
helyzet, hanem az a helyzet, hogy a ledolgozott órák száma igenis jelentős mértékben 
csökkent, csak önök nem a ledolgozott órák számáról beszélnek, mert egy csomó cégnél 
3-4 hetes leállások voltak, és más ehhez hasonló konstrukciók. Ha azt néznénk a 
ledolgozott órák számában, bizony ott csökkenés volt az elmúlt időszakban, és a 
termelékenység nem romlott olyan drasztikus mértékben, hála istennek, mint ahogy 
azt önök itt elmondták, és amit egyébként le lehetne vonni ebből az egész történetből. 
(Dr. Szakács László megérkezik az ülésre.) 

Három kérdésem lenne egyébként önhöz. Az egyik kérdés az, hogy vajon milyen 
intézkedéseket tervez a kormány annak érdekében, hogy az innovatív vállalkozások 
aránya az uniós vagy a regionális átlagot elérje, mert jelen pillanatban jelentős 
mértékben ez alatt van.  

A másik kérdés az lenne, hogy vajon mit szándékozik tenni a kormány és az önök 
minisztériuma annak érdekében, hogy a diplomások aránya növekedjen 
Magyarországon, hisz a diplomások aránya mélyen az uniós átlag alatt van. Ön 
egyébként említést tett arról, sikerként könyvelte el, hogy az egyetemek átalakultak, és 
egy új, alapítványi formában működnek, és ön azt említette, hogy az egyetemek 
függetlenek az államtól most már. Én a Pécsi Tudományegyetemre rátekintettem. 
(Dr. Seszták Miklós távozik az ülésről.) A Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának 
elnöke Bódis államtitkár úr, aki az önök minisztériumában államtitkár. Mitől is 
független ez akkor az államtól? Aztán Mikes Éva, aki szintén egyébként ennek a 
kuratóriumnak a tagja, ő pedig egy kormánymegbízott, kormányzati tanácsadó, ő a 
regionális fejlesztési központ vezetője Dél-Dunántúlon. Szili Katalin pedig talán 
miniszterelnöki vagy miniszteri tanácsadó. Aztán Decsi úr pedig kancellár. Tehát nem 
nagyon látszik a függetlenség. 

De ennél sokkal fontosabb probléma van, az, hogy ha ezen három embernek, 
tehát Bódis urat kivesszük ebből, de Mikes Évának, Szili Katalinnak és Decsi úrnak én 
megnéztem a publikációs jegyzékét az MTMT-ben, és azt találtam, hogy egyetlenegy 
publikációjuk sincs. Tehát valóban tőlük várható el az, hogy ők fogják irányítani azt az 
egyetemet, amely majd világhírű lesz, amely majd valóban nagy eredményeket fog 
elérni? Ne haragudjanak, de most egy teljesen frivol példát fogok mondani: ez 
majdnem olyan dolog, mint ha a balettintézetet átalakítanánk egy alapítványi formába, 
és önök engem bíznának meg, hogy én legyek ennek a balettintézet kuratóriumának a 
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vezetője. Ugye, hogy mennyire nonszensz dolog ez? Ugyanilyen nonszensz történeket 
lehet elmondani egyetemi frontokon is. 

A harmadik dolog, a harmadik kérdés pedig az, hogy egyre nagyobb gond a 
magyar kutatók elvándorlása. Vajon nem gondolja azt, miniszter úr, hogy hiba volt az 
akadémiai intézetek autonómiájának megszüntetése, és ez a modellváltásos átalakítás? 
Merthogy tulajdonképpen ezen a területen nincs igazából áttörés. Ezt ön is nagyon jól 
elmondta, csak nem bontotta ki a dolgot, hiszen kutatás-fejlesztésre mi továbbra sem 
költjük el azt a 2 százalékot, amit célul tűztünk ki, illetve ami az Európai Unióban is 
átlagosan megvan, és akkor nem beszéltem még a skandináv országokról, ahol kutatás-
fejlesztésre GDP-arányosan ennek a kétszeresét, 3-4 vagy még 4 százalék fölötti 
nagyságrendet is költenek. Tehát azt gondolom, hogy e területen is lenne még nekünk 
mit ledolgozni. Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Barcza Attila képviselő úr kért szót. Öné a szó! 
 
BARCZA ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt 

Államtitkár Urak! Először is köszönet a miniszter úrnak és csapatának az elkötelezett 
és dinamikus munkáért, amit az egész év során végeznek. Én azt gondolom, hogy 
érezhető az innováció és az előrelépés, és köszönjük a mindenre kiterjedő tájékoztatót 
is, amiből megismerhettük a tevékenységet.  

Én azt gondolom, hogy az ITM-nek és az ITM munkájának nagyon nagy szerepe 
volt abban, hogy a Covid-hullám alatt Magyarország el tudta érni ezt a gazdasági 
növekedést és hogy a stabilitás meg tudjon maradni, és bizony ez a munka szerves része 
azoknak az intézkedéseknek, amelyeknek a gazdasági fedezetét meg tudtuk teremteni, 
gondolok itt a most bejelentett, nemrég bejelentett intézkedésekre akár a 13. havi 
nyugdíj, a nyugdíjprémium vagy az adócsökkentések tekintetében.  

Mellár alelnök úrral ellentétben én látom és hallom az eredményeket. Lehet, 
hogy ez azért van, mert a választókerületben, amit képviselek, ott élek, ott vagyok és 
sokat dolgozom. Csak hogy néhány példát mondjak erre, hogy mit látok és hallok. Én 
úgy gondolom, hogy az ITM-nek a munkája érezhető minden területen, és ezt az 
emberek érzik.  

Néhány példa erre: köszönjük Bodó Sándor államtitkár úr munkáját, Sopron és 
térségében a munkanélküliség újra 1 százalék alatt van. 4 százalék volt a Covid-hullám 
első részének az idején, de ilyen hamar vissza tudtunk állni, annak köszönhetően, hogy 
a foglalkoztatási programok nálunk is működtek, a foglalkoztatási paktum és 
sorolhatnánk, úgyhogy nagyon nagy köszönet ezért. 

Aztán, ha továbbmegyünk, mit éreznek még az emberek Sopronban és 
térségében? Köszönet Mosóczi államtitkár úrnak és Schanda miniszterhelyettes úrnak, 
bekötöttük a térséget a gyorsforgalmi úthálózatba, új gazdasági lehetőségek nyíltak 
meg mindenki számára minden településen. Ez a cégeknek egy új lehetőség, az 
embereknek pedig biztonságosabb és gyorsabb a közlekedés. 

Köszönet György László államtitkár úrnak, hogy a térségünkben csak az elmúlt 
hónapokban több mint egymilliárd forint érkezett a kis- és középvállalkozói szektorba, 
és külön köszönet azért, hogy olyan visszajelzéseket kapok ezektől a cégektől, hogy az 
elmúlt évekhez képest sokkal gyorsabb, rugalmasabb az ügyintézés és nagyon pozitív a 
kabinettel való kommunikáció, ami, azt gondolom, hogy egy nagyon nagy segítség tud 
lenni a fejlesztésben. Tehát én látom és érzem ezt a munkát.  

Még annyit szeretnék a miniszter úrnak mondani, hogy meghallgattuk már a 
bizottságban Szijjártó miniszter urat és Varga miniszter urat, tehát előrevetíthetjük, 
hogy hamarosan az összeszerelő üzemmel kapcsolatos kérdéseket kapunk, ami, azt 
gondolom, hogy egy nonszensz dolog. Én azt látom és azt hiszem - csak tudom, hogy 
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ezt az ellenzéki képviselőtársaim nem akarják megérteni -, hogy minden cégnek az ide 
hozása, minden beruházásnak a megszerzése egy verseny, amit vagy megnyer 
Magyarország, vagy a szomszédos országok visznek el. Ha ide jön egy cég, ide jön egy 
beruházás, legyen az egy összeszerelő üzem is, először jöjjön ide, és utána van lehetőség 
a fejlesztésre, a továbblépésre, a kutatás-fejlesztésnek a növelésére vagy új 
technológiák kialakítására.  

Két kérdésem van. Az egyik, hogy számíthatunk-e a kkv-k további támogatására 
a fejlettebb ipari termelésű, nyugati régióban. Itt megjegyezném, hogy nagyon nehéz 
helyzetben van ez a régió, hiszen a külföldi, ausztriai bérekkel kell versenyeznie a 
cégeknek, tehát úgy gondolom, szükség van itt támogatásokra. 

A másik kérdésemről részben beszélt a miniszter úr, hogy az építőipari árakat 
próbálja a kormány megfékezni. Nagyon fontosnak tartom a fiatalok lakáshoz jutását, 
a családtámogatásokat. Itt hogy látja, hogy a következő évben sikerül-e megállítani és 
stagnálásra lehet-e bírni vagy akár csökkenteni az építőipari áremelkedést? Tehát ha 
itt elmondaná a gondolatait a családok lakáshoz jutásának a kérdéséről hosszú távon. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Szakács László képviselő úr kért szót. Külön 

örülök, hogy most tudom megadni a szót, mert így Riz Gábor képviselő úr előtt 
beszélhet végre. (Derültség.) 

 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Ezt általában egyébként 

csak azok tudják, akik mindig itt vannak, én valamiért mindig Riz Gábor után kapok 
szót, de így alkalmunk adódik arra, hogy összehasonlítsuk Ózd és Komló és Baranya 
helyzetét. 

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Miniszterhelyettes Úr! Én 
alapvetően egy más hangulatú hozzászólásra készültem, nem tudnám olyan 
fordulatszámon, ahogyan azt a miniszter úr elmondta itt nekünk ebben a rengeteg 
slide-ot tartalmazó prezentációjában. Nem tudom, hogy ebből most mennyi volt 
tényszerű, ami ide le volt írva.  

Én végig azon gondolkoztam, hogy én csak abban bízom egyébként, hogy a 
miniszter úr ebben hisz is, tehát nemcsak cinikus, hanem tényleg hisz ebben, ő ezt 
valahol látja. Én azt hiszem, hogy tizenkettőig számoltam az öndicsérő, úgymond kicsit 
öntömjénező szófordulatokat, rengeteg volt belőle: elsők vagyunk, éllovasok vagyunk, 
vezetők vagyunk, világelsők vagyunk. (A terem világítását részben lekapcsolják.) 
Spórolunk a villannyal? (Moraj és közbeszólások.) Zökkenjünk vissza, ha szabad, jó? 
Köszönöm. Mindjárt kitérek majd arra is, tehát Barcza képviselőtársamnak sem tudom 
egyébként annyira osztani a lelkesedését. Végül is úgy döntöttem hosszas felvezető 
után, hogy zökkenjünk akkor vissza a mindennapokba, tehát huppanjunk le a földre. 

Én elhiszem még talán azt is, hogy így a felhő magasságából, vagy most nem 
malíciózusan mondom, tehát ilyen helikopter-view-ból még az is lehet, hogy úgy 
látszik, ahogyan azt a miniszter úr elmondja. De csöppenjünk vissza akkor a mai 
magyar valóságba, ahol a magyar kkv-k nem nagyon kaptak vissza nem térítendő 
támogatásokat, legfőképp a Covid idején, azt a multik kapták. A magyar kkv-k - ezt 
tegnap is elmondta egyébként Szijjártó miniszter úr, tehát nem velem van vitája, 
hanem minisztertársával van vitája – mintegy, pontos számot fogok mondani, 
1250 vállalkozás kapott egyébként hitelt, persze, hogy azt kaptak, mert az volt. Tehát 
biztos, hogy nagyon szerették a támogatott hiteleket a vállalkozások, ennél jobban egy 
dolgot szeretnek, az a vissza nem térítendő támogatás, ez nekik nem járt. 

A pályázati rendszer. Említette a miniszter úr a TOP-os pályázati rendszert. 
Ennek volt egy első fordulója, ami tökéletesen a nyilvánosságnak a kizárásával történt, 



24 

 

méghozzá úgy, hogy aki megyei képviselő volt, és bele akart nézni abba, hogy milyen 
fejlesztések lesznek abban a megyében - és ez több megyében is így volt, nyugodtan 
járjanak utána -, akkor annak, nálunk legalábbis, titoktartási nyilatkozatot kellett 
aláírni, és egyébként kapott rá két órát, hogy mondjuk az abban a megyében lévő 2-3-
5 ezer projektet végignézzen. Szeretném kérdezni, hogy ez így rendben van-e. 

Aztán utána ennek volt egy második fordulója, és most jön a TOP Plusz. Erről is 
meghallgattuk, meghallgathatták legfőképpen a polgármesterek, a megyei képviselők 
azokat a tájékoztatókat, amiket most kapnak, amiről úgy tudjuk, hogy persze, megy a 
TOP Plusz, hatalmas források vannak, támogatási szerződéseket fognak kötni 
márciusban - tudjuk, kampány jön -, a megvalósítás 2023-25, és az államtitkár még 
arra is felhívta a figyelmet, hogy már eleve úgy árazzák, hogy azért értik, hogy lesznek 
árnövekedések a beruházásoknál. Ezenkívül még egy dologra felhívta a figyelmet az 
államtitkár, hogy az a helyzet, hogy ahol a gesztor, a lebonyolító a megyei 
önkormányzat, mindenki érti, hogy azért mélyebb a beágyazottsága azoknak a 
projekteknek. Ez így akkor rendben van-e? Szeretném, ha kicsit néha 
visszahuppannánk a földre, így a sárga úton vissza Kansasbe az ügyben. 

Ugyancsak a vállalkozások hiteléről… - bocsánat, ha kicsit csapongok, mert 
láttam, hogy hirtelen kerek szemekkel néztek rám az asztal túloldaláról, hogy de hát 
mennyi támogatást kaptak. Erről azt hallottuk eddig, Szijjártó miniszter úrtól, hogy 
nem előre menekültek, mert a „menekültek” talán túl erős kifejezés volna, ez tegnap 
volt, úgyhogy pontosan vissza tudok emlékezni, hanem szaladtak előre, és fölvették 
ezeket a hiteleket. Ennél karcosabban fogalmazott Matolcsy jegybankelnök úr, hogy az 
életükért küzdöttek. Tehát ezek a problémáik voltak ezeknek a kkv-knak, amelyek 
állítólag átkozottul jó helyzetben vannak. 

És egy kicsit vissza akkor Baranyába! A 19 leghátrányosabb európai uniós régió 
egyikében élünk. Ahogyan Barcza képviselőtársam is elmondhatja, hogy ő látja az 
eredményeket, azt kell mondjam, hogy én meg nem. Én nagyon örülök annak, hogy ha 
a gyorsforgalmi úthálózatba újra bekapcsolódik majd Pécs. 2016 óta átkozottul várjuk 
azt, hogy valaki már végre végrehajtsa Orbán Viktor miniszterelnöknek azt az ígéretét, 
hogy 2018-ra elkészül az M60-as autópálya a határig. 2021 van, ezt csak a jegyzőkönyv 
számára mondom. Ha az erről született kormányhatározatokat egymás mögé raknánk, 
azok már kiérnének a határon kívülre. Egyébként lehet, hogy sokadik áttervezéssel 
most már elkezdődött az építkezés is. Egy picike késés van benne. 

Repülőtér. Örülök neki, hogy fölkerültünk a térképre, így 10 év után a fideszes 
kormány is rájött arra, hogy Pécsett van egy repülőtér, ami kihasználatlan. Bízom 
benne, hogy ezt nemcsak azért vették észre, hogy Pécs városát kompenzálandó, a Pécs 
városától elvont forrásokat kompenzálandó akkor most ebben valami üzleti lehetőséget 
látnak, hanem nyilvánvalóan a jobbító szándék és az infrastrukturális fejlődés az, ami 
majdcsak odavezet, hogy ezt a kérdést megoldják. 

Az M9-es autópályát továbbra sem láttam, de még ezen a térképen sem. Az most 
már nem tudom, hányadszor kerül majd áttervezésre. Halkan melléteszem, hogy ebben 
nemcsak a Fidesz-kormányoknak van talán ledolgozandó hibája; nagyon régen 
kezdődött ennek az autópályának a fejlesztése. Ezt nemcsak azért mondom el, hogy a 
válasz tekintetében, mondjuk, kifogjam a szelet a vitorlából, hanem azért, hogy 
elismerjem, hogy igen, ebben voltak adósságok a korábbi kormányok tekintetében is. 

Az ipari fejlettség tekintetében én üdvözlöm, ha a kormány végre rájött arra, 
hogy Pécs környékére, Baranya környékére nem jönnek a vállalkozók, hanem innen 
elmennek. Elment az Elcoteq, elment a kesztyűgyár, elment a pezsgőgyár, egyik napról 
a másikra mentek el, és rengeteg munkanélkülit hagytak maguk után. Sőt a kesztyűgyár 
azért ment el egyébként a saját maga hivatalos kommunikációja szerint, mert túl drága 
ez a pécsi kesztyű, a híres pécsi kesztyű azért ment el, mert túl drága Magyarországon 
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dolgozni. Itt lehet, hogy akkor a lobbierővel volt valami probléma, de én azóta nem 
láttam, hogy megtelt volna az ipari park. 

Azt gondolom, hogy ezzel küzdünk. Én minden egyes alkalommal azt mondom 
el, hogy a kormány nem mondhat le egyetlenegy térségről, egyetlenegy területről sem. 
Ha a piac valahol nem tud vagy nem akar munkahelyet teremteni, akkor az ott a 
kormány feladata. Most a kampányban nekem is több lehetőségem lesz rá, hogy 
elmondjam, de bízom benne, hogy akkor végül önök is sajátjuknak fogják majd 
tekinteni ezt a fajta gondolkodást, mert őszinte leszek, mi Baranyában tényleg úgy 
érezzük, hogy mi azért ott magunkra maradtunk, ebben a tekintetben magunkra 
maradtunk. 

Mi nagyon hazavárnánk azokat, akik onnan elmentek. Pécsről hiányzik 15 ezer 
ember, Komlóról hiányzik nagyjából 10 ezer ember, akik 2010-ben még ott voltak. Én 
örülök annak, hogyha másutt vannak fantasztikus fejlesztések. Nekünk jutott egy 
dínópark Komlóra 1 milliárd forintért, dínópark. Ez lesz a város kitörési pontja. 
Remélem, high-tech lesz. 

Még egy kérdés, ami most már talán nem a panaszáradathoz kapcsolódna, 
viszont amire fel szeretném hívni miniszter úr figyelmét. Miniszter úr, rengeteg 
fejlesztést hoznak elő, stratégia aztán van szekérderéknyi. Ugyanaz az érzésem van, 
mint amit tavaly áprilisban végighallgattunk, hogy azt nagyjából értik, érzik, hogy mi 
lesz három-öt év múlva. Hogy mi lesz három-öt hét múlva meg három-öt hónap múlva, 
az már nem igazán van meg.  

Viszont amivel önök adósak maradtak az elmúlt tíz évben, az a teljesen 
leamortizálódott, vissza nem pótolt közüzemi közműhálózat, annak a fejlesztése. A 
karbantartásra nem jut pénz. Én értem a rezsicsökkentés szándékát. Mondjuk, az most 
egy szép beismerés volt egyébként, hogy korábban tényleg többet fizettek a magyar 
emberek, nem tudhatták önök, hogy el fog szállni az energia ára, de magyarán mondva, 
szépen beismerte, hogy valamikor többet fizettek a magyar emberek, viszont önök nem 
fordítottak a hálózatra szinte semmit sem. A ’80-as évek technikáival fűtjük a 
távfűtéses ingatlanokat, nyilvánvalóan azzal a hálózati veszteséggel, amit önök 
okoznak. Az utolsó fejlesztések, erőművi fejlesztések a 2005-10-es években voltak, 
azóta semmit nem pótoltak vissza. 

A víziközmű-hálózaton több a lyuk, mint a cső. Most már nem két hétre jut egy 
csőtörés, hanem egy hétre jut kettő csőtörés. Én értem kampányszempontból és 
politikai szempontból, hogy az, hogy pénzt ássanak el a föld alá, és ezzel egyébként 
olcsóbbá, elérhetőbbé és jobbá tegyék ezeknek a közszolgáltatásoknak a minőségét, 
politikailag nem mutat jól, mert a pénzt a föld alá ássák el, viszont ettől biztonságosabb 
az ellátás. Ha úgy tetszik, akkor még kukásautókat is utoljára a szocialista kormány 
alatt vettek Baranya megyében. (Közbeszólás.) De, nézzék meg!  

Tehát azt kell mondjuk, hogy a közműhálózat állapotában nemhogy a fejlesztés, 
a karbantartás, csak a havária az, amire pénz jut, hiszen szabott áras maga a 
szolgáltatás, amit egyébként utána közműadóban jól meg is adóztatnak, amit már csak 
hitelekből tudnak kifizetni a közműcégek, majd ezek után még elvárnák tőlük, hogy ne 
20-30-40 meg 50 éves technikával vigyék el a közszolgáltatást a magyar emberekhez. 
Ezen terveznek-e változtatni?  

Mi a tervük a pécs-pogányi reptérrel? Lesz-e M9-es autópálya? És valaki 
végrehajtja-e az M60-as autópálya fejlesztését? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A változatosság kedvéért most Riz Gábor 

képviselő úrnak adok szót. 
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RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Egy régi klasszikussal 
kezdeném, ami a viccek kategóriájába és mindig fundamentumnak számított, a 
klasszikus in flagrantin érés, amikor megkérdezi a párjától, hogy „te most nekem hiszel, 
vagy a szemednek, drágám?”. Alelnök úrnak mondanám, én mindig a szememnek 
hiszek, és amiben élek (Dr. Mellár Tamás: Én is!), ahogy Barcza képviselő úr is 
elmondja, elsősorban azt, mivel a terület, ahol képviselőként megválasztottak most 
már harmadik alkalommal, az ország egyik leghátrányosabb térsége volt, és a megye, 
amely az ország egyik leghátrányosabb megyéje volt, ma már sereghajtóból a 
középmezőny erősebb feléhez tartozik hozzá. 

Ahogyan a miniszteri expozéban is elhangzott a diagramok kapcsán, a megye 
iparosultsága az előkelő helyezést vizionálja nemcsak most, a jövőben is, és ennek 
további lehetőséget ad mindaz, amelyet egy fejlesztési zóna összefogott, átgondolt 
fejlesztéspolitikája jelent. 

Szándékosan említettem az összefogott fejlesztéspolitikát. Magam már csak 
koromnál fogva is meg eddigi munkám során is valahol a ’96-os területfejlesztési 
törvény óta látom, hogy a fejlesztéspolitika hogyan alakul ebben az országban, és 
megéltem azt is, amikor településenként, térségenként, kistérségenként, járásonként, 
ki-ki a maga településében gondolkodva, szomszéddal nem foglalkozva, a maga 
lobbierejét kihasználva foltszerű fejlesztésekbe fogott bele, amelyek nem kapcsolódtak 
egymáshoz. Értelemszerűen pénzkidobás volt. Van olyan település a környékünkön, 
ahol úgy építettek a szocialista kormányok idején támogatott szennyvíziszapolót, 
szennyvízfeldolgozót, hogy nincs hozzá vezeték azóta sem. Pontosan most kéri a 
település polgármestere a kormány segítségét abban, hogy legalább a vezetékkel tudják 
már elintézni azt, hogy ha már odaépítettek egy olyan tisztítóművet, aminek egyébként 
akkor semmi értelme nem volt, akkor legalább most be legyen kapcsolva a rendszerbe. 

Visszatérve a magunk kis vidékéhez, mert én úgy gondolom, hogy mindig 
hitelesebb tud lenni egy területi képviselő akkor, hogyha a saját hazájáról beszél, tehát, 
mint említettem, a megye nagyot lépett előre, és ezen belül örömmel látjuk azt, hogy az 
úgynevezett borsodi ipari tengely és az ahhoz kapcsolódó városok is nemcsak a 
jelenben, a jövőben is terveznek. A megyei önkormányzat - és itt egy pillanatra Szakács 
képviselő úr elmondásához kanyarodnék - elévülhetetlen szerepet kap abban, hogy az 
önkormányzatok számára összefogja azt a tervezőmunkát, amely a TOP-, TOP Plusz-
munkákhoz vagy feladatvégrehajtáshoz kapcsolódik. Nem tudom megerősíteni a 
képviselő úr által elmondottakat, azért nem tudom megerősíteni, mert nem így van, a 
mi megyénkben legalábbis nem így van. Baranyát nem ismerem, ezért nem szívesen 
cáfolnám az ön által elmondottakat.  

Én tudom, mi tudjuk azt, hogy amellett, hogy a területi képviselők 
bekapcsolódtak ebbe a munkába, amellett a települések polgármesterei, sőt, azok a 
szervezetek is, amelyeket ők hoztak létre, a száz százalék önkormányzati tulajdonban 
lévő fejlesztési társulások is bekapcsolódtak, és előkészítették és elkészítették a maguk 
fejlesztési programját, ami megjelenik a TOP Pluszban. Pontosan ennek az 
összefésültségnek, összehangoltságnak az eredményeképp lesz a jövőben egymásra 
épülő programcsokor, ahol, ha kell, infrát kell fejleszteni ahhoz, hogy ott turisztikai 
attrakció jöjjön létre, ahhoz, hogy üzem települjön le, ott szintén infrát kell fejleszteni, 
és ezek szépen egymásra épülő fejlesztések most is és a jövőben is. Tehát a megyében 
mi lehet, hogy másképp gondolkodunk, mint az ország más részében. Lehet, hogy egy 
kicsit szokatlan ez az eljárás, de nálunk így van. 

Visszatérve egy pillanatra a magunk vidékére, örömmel látom a miniszter úr 
részletes tájékoztatójában, hogy említést tett a hazai acéliparról is. Ez nekem különösen 
fontos, hiszen Ózd egyik fundamentuma az a német és most már részben magyar 
tulajdonú cég, amely Magyarországon jelen pillanatban is működő kohászati központ, 
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az Ózdi Acélművek Kft. Max Aicher úr az elmúlt időszakban is többször 
tanúbizonyságot tett arról, hogy számára az ózdi és a térségi munkások mennyire 
fontosak, hiszen a szocialista kormányok krízise idején két évig úgy kaptak a dolgozók 
bért, hogy termelés nem volt. Ezt követően az Orbán-kormány és annak 
háttérintézményei nyújtottak segítséget ahhoz, hogy egy rulírizó eximbankos hitellel ki 
tudják segíteni a céget abból a kátyúból, ahová önhibáján kívül került be. Ma csúcsra 
van járatva a cég, ma az építőipar virágzásával az alapanyagra hihetetlen szükség van, 
és örömmel mondhatjuk azt, hogy Magyarország számtalan létesítményében, legyen az 
mély- vagy magasépítés, ózdi acél van, és az biztosítja az egyenszilárdságát. 

Fontos azt is elmondanunk, hogy pontosan annak a fejlesztési zónának, annak 
a fejlesztési régiónak köszönhetően egységes acélipari fejlesztésben gondolkodunk, 
többek között azért is, mert a Miskolci Egyetemre épül föl nagyon sok minden, annak 
a tudásközpontjára, a tudásbázisára, hiszen az Anyagtudományi Kar, klasszikus nevén 
kohászati, illetve gépipari kar, elsősorban a kohászatira gondolok, hiszen a volt 
kohómérnökök, anyagtudomány-mérnökként szerepelnek az új besorolás szerint, és 
ebben egy olyan összefogó program is segíti őket, mint a Barlai Béla-program, amely a 
jövőben a hazai kohászatot kívánja fejleszteni, kutatás-fejlesztés szempontjából 
elsősorban. Ez azért fontos a számunkra, mert nemcsak megyei cégek, hanem az ország 
számtalan területén működő, kohászathoz kapcsolódó, képlékeny alakítással 
foglalkozó cégek is bekapcsolódtak ebbe a programba, amelynek a segítségével ehhez a 
tudásközponthoz tudnak majd igazodni, és az ő segítségükkel tudják a saját 
technológiájukat és termékeiket magasabb hozzáadott értékkel megvalósítani. 

Kérdést szeretnék feltenni, két kérdést a miniszter úrhoz, illetve az államtitkár 
úrhoz, György államtitkár úrhoz.  

Az egyik: Európa egyik kritikus pontja ma az energiarendszere. Az európai 
energiarendszer, tudjuk, hogy pontosan a zöldítésnek köszönhetően átalakulóban van, 
emiatt elsősorban villamos energia vonatkozásában a jövőben és a jelenben is megélhet 
kritikus napokat, a csúcsra járatással, a téli terhelések, a nyári terhelések kapcsán 
bizony-bizony okozott már váratlan és furcsa helyzeteket. Magyarország mennyiben 
kitett ennek a helyzetnek, ismerve a magyarországi fejlesztéspolitikát?  

A másik pedig, ami kérdéses az energián túl, hogy a pandémia bebizonyította azt 
is, hogy a világ gazdasága mennyire sérülékeny pontosan az értékláncok létrejöttével, 
hiszen ha a Távol-Kelettől Amerikán keresztül Európáig ezek az értékláncok a 
pandémia miatt megtörnek, akkor bizony kritikus helyzetbe kerül számtalan 
fundamentális vagy kapcsolódó iparág - itt látjuk a csipgyártás pontosan visszás 
helyzetét -, térdre tud kényszeríteni egyes iparágakat. A magyar kormány és azon belül 
is a minisztérium milyen segítséget tud adni ahhoz, hogy a hazai gyártók, termelők ne 
legyenek olyan szinten kitettek az értékláncok megtörésének? Vagy éppen hogyan tudja 
áthidalni nyilván a hazai fejlesztésekkel, hogy földrajzilag és technológiailag is össze 
tudja zárni a hazai fejlesztőket, gyártókat? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Székely Sándor képviselő úr kért szót. Öné a 

szó! 
 
SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miniszter 

Úr! Köszönöm szépen én is a beszámolót. Valóban csatlakoznék Szakács Lászlóhoz, én 
is azt gondolom, csakúgy, mint a tegnapi napon Szijjártó Péter meghallgatásáról, hogy 
önök valóban hisznek ebben a dologban, és nekünk mindig nagyon kellemetlen, amikor 
sajnos egyszerűen az ellenkezőjét kell állítanunk ennek. Bár ott tartanánk, hogy ne így 
kelljen! 
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Én három dologról szeretnék beszélni. Idén nyáron vettem a bátorságot, és 
végiggyalogoltam az ország nagy részét, leginkább a 10 ezer fő alatti településekre 
mentem, egészen elképesztő szituációkat is tapasztaltam. Nyilván most itt nem fogom 
a kéthónapos útnak a sztorijait elmondani, de azt azért elmondom, hogy minden 
harmadik településen baj van a víz minőségével. Érdeklődöm, hogy mikor jutunk el 
oda innovációügyileg, hogy Magyarországon mondjuk nem a boltból kell vásárolni 
vizet, hogy meg tudják fürdetni a gyermeküket az emberek a településeken - 
természetesen nem minden településen. Én azt hittem, hogy egészen más 
problémákkal fogok találkozni, de ez gyakorlatilag majdnem minden harmadik 
településen szembejött. 

Aztán amit én mindig fölteszek, amikor végighallgatjuk az önök sikerjelentéseit, 
hogy ez még jobb volt, mint az előző, meg az elmúlt tizenkét év aztán végképp 
fantasztikus volt, az elmúlt ezer év legjobb tíz éve volt, és ez borzasztó, ahogy itt 
elmondják. Én azért mindig megkérdezem, hogy ez tök jó, de akkor mikor lesz az, hogy 
Magyarországon a béreken is meg fog látszódni ez az elképesztő fejlődés, amit önök ide 
vizionálnak elénk. Arra vagyunk büszkék, illetve önök, hogy az elmúlt tizenkét évben 
73 ezer forintról 110 ezer forintra nőtt a magyar minimálbér, jelen pillanatban 110 ezer 
forint a minimálbér, ez talán nincsen 300 euró. Tudom, most meg fogják emelni 
százharmincegy-két ezerre, az is alig haladja meg a 300 eurót, és az átlagbérünk is, ami 
úgy van számolva, azt is mindig elmondom, hogy a 1,5 millió leggyengébb keresetűt 
nem számolják bele, és olyan számítást használnak, ami torzít fölfelé, és még így is csak 
7-800 euróra jön ki ez a fantasztikus átlagbérünk, ami az európai országok jelentős 
részénél minimálbérnek sem megy el. Tehát ez a mi sikertörténetünk. 

Mikor lesznek Magyarországon olyan bérek, mondjuk bárkinek egyébként, tehát 
egy átlagdolgozó mikor fog annyit keresni, mint Ausztriában egy takarító vagy 
Olaszországban egy almaszedő vagy Németországban egy bútorösszeszerelő 
segédmunkás? Ez a kérdés. Hogyha ennyire elképesztően hasítunk, akkor mikor 
leszünk ennek a közelében?  

A harmadik kérdés nem feltétlenül önnek szól, de ön az innovációs miniszter. 
Ha jól tudom, önhöz a felsőoktatás tartozik, de én most nem a felsőoktatásról szeretnék 
nagyon röviden kérdezni, hanem a közoktatásról. Én azt gondolom, hogy a 
közoktatásunk - gyakorló szülőként mondom ezt - egészen elképesztő állapotban van. 
Most engedjük el a szegregált iskoláknak a kérdését, mert az is egy borzalom, de én 
most nem erről szeretnék beszélni. Budapesten egy teljesen átlagos iskolában is olyan 
tananyagot tanítanak olyan frusztrált emberek, ami befogadhatatlan a gyermekeink 
számára, értelmezhetetlen, és csak egy dologra jó, hogy az, aki nem szerencsés, és a 
szülei okán vagy valamilyen más szerencse okán nem jár azon kevés iskolák egyikébe, 
ahol nem így tanítanak, nem is tudom, ilyen elképesztő poroszos stílusban, ahol csak 
öntik, öntik, öntik, öntik a gyerekeinkre a teljesen felesleges mennyiségű, száraz adatot. 
Tehát ha nem ilyenbe jár a gyerek… - nagyon kevés gyerek jár ilyen iskolába.  

Szóval mi lesz a mi gyerekeinkkel, hogy lesznek ebből innovációk? Nekem is 
nagyon meg kell küzdenem a saját fiammal, és az összes környezetünkben lévő 
családon ezt látom, hogy igenis próbáljanak meg valahogy tanulni, mert egyszerűen 
nem bírják. Hogy folytatódik az az elképesztően jó magyar hagyomány, hogy mi tényleg 
nagyon innovatívak vagyunk, nagyon találékonyak, nagyon nagy újítók? Erre mi 
nagyon szeretünk büszkék lenni. Én nem látom a jelenlegi közoktatásból - a 
felsőoktatásra nem látok rá, és nem is vagyok szakember, a közoktatásban sem vagyok 
szakember -, hogy hogyan lesz ez, és hogy próbál-e majd beszélni Kásler miniszter 
úrral, vagy próbál-e ráhatni a kormányra abban az általam nem várt pozícióban, hogy 
esetleg hatalmon maradnak, hogy ezen a dolgon változtassanak, mert én azt gondolom, 
hogy ez így borzasztó. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Keresztes László Lóránt képviselő úr kért szót, 

aki nem tagja a bizottságnak, de miután az LMP-nek nincs bizottsági tagja, ezért 
természetesen lehetősége van felszólalásra. Öné a szó. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Nagyon köszönöm, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Miniszter Úr! Engedjék meg, hogy gyorsan azért reagáljak 
Riz képviselő úr gondolataira. Baranya megye viszonyait nem ismeri, de gondolom, azt 
tudja, hogy Baranya megyében is 2010 óta folyamatosan a Fidesz vezeti a megyei 
önkormányzatot a kisebb megszakításokkal kétharmados fideszes kormányzás óta. Sok 
mindent elmond a valóságérzékelésükről, hogy most nemrég azt írta ki a megyei 
önkormányzat fideszes elnöke, hogy a legfontosabb céljuk az elvándorlás megállítása. 
2011 óta közel 30 ezer fővel csökkent Baranya megye népessége, tehát konkrétan ők 
nemhogy tettek volna valamit, hanem az ő „áldásos” tevékenységük révén döbbenetes 
elvándorlás figyelhető meg a megyéből, és most képesek 2021-ben is ezt kérni, hogy ez 
a legfontosabb céljuk. 

Én is egyébként a szememnek próbálok hinni, itt utalva a megelőző vitára, és 
szeretném egy picit kiegészíteni talán néhány számadattal azt, amit képviselőtársaim 
felvetettek. Kezdjük az úgynevezett egyetemi modellváltással vagy a modellváltásnak 
hazudott kiszervezéssel! Én nagyon küzdök, miniszter úr, rendre teszem föl önöknek a 
kérdéseket, de önök pedig rendre nem adnak ezekre konkrét válaszokat, ezért kísérletet 
teszek itt is. Meg kell ismételnem néhány kérdést, amit néhány napja már feltettem 
önnek. 

Nos, konkrétan a Pécsi Tudományegyetem ügye szóba került. Itt úgy kellett 
kikérni közérdekűadat-igényléssel a fenntartói szerződést, amit ön az államtitkárával 
írt alá. A pécsi egyetemet fenntartó alapítvány elnöke a már itt említett Bódis 
államtitkár úr, aki egyben egyébként a kuratórium elnöke is. Nem igazán sikerült 
államtitkár úrnak választ adni azokra a kérdésekre, amik igencsak foglalkoztatják az 
embereket, és egyébként ezzel kapcsolatban én szeretnék rákérdezni és ezen keresztül 
az összes többi egyetem, kiszervezett egyetem helyzetére.  

Önök arra hivatkoznak, hogy a kormánytól függetlenné teszik az egyetemeket, 
csak az a helyzet, hogy a másik oldalról a kormány leváltható, és ez meg is fog történni 
jövő tavasszal, de a másik oldalról önök a Fidesz alá szervezik be közvetlenül ezeket az 
intézményeket. Hogyan történhetett az meg, hogy a PTE szenátusa, a szenátusra önök 
mindig hivatkoztak, nem kapott egyetértési jogot a kuratóriumtól a legfontosabb 
döntési jogkörök tekintetében, amik az egyetemet érintik.  

Kiderült, ami szintén megdöbbentő, én azt gondolom, az egész közvélemény 
számára, hogy a központi forrásokat nem az egyetem kapja közvetlenül, hanem a 
kuratórium, pontosabban az alapítvány kapja a forrásokat, így ők gyakorlatilag 
bármilyen feltételt meg tudnak fogalmazni, hogy egyáltalán a központi költségvetésből 
érkező közpénzek milyen módon juthatnak tovább az egyetemhez.  

Miért titkolják azt, hogy milyen díjazásért dolgoznak a kurátorok? De még ennél 
is fontosabb kérdés az, hogy mire költ egy év alatt 400 millió forintot közvetlenül az 
ötfős kuratórium. Tehát miért titkolják azt, hogy mire költik ezt a pénzt? De hogyan 
történhetett az meg, hogy gyakorlatilag a szenátust minden fontos döntésből kizárták? 
Önök ezzel ellentétesen érveltek. De amikor Bódis államtitkár úr ezzel kapcsolatban 
kérdést kapott, hogy miért az egyetemet fenntartó alapítvány kapja a forrást, miért nem 
közvetlenül az egyetem, akkor azt nyilatkozta államtitkár úr a sajtónak, hogy mert így 
szól a törvény. Pontosan tudjuk, hogy nem így szól a törvény. 

Mi elmondtuk a vita során, hogy a törvény rossz, és pontosan azért rossz, mert 
megadja a lehetőséget az ilyen gyalázatos döntéseknek, az egyetemi autonómia teljes 
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semmibevételére. De egyébként a törvény alapján az egyetem közvetlenül 
megkaphatná a központi forrást, mégis az alapítvány kapja. Mi ennek az indokolása, 
tisztelt miniszter úr, és miért csapták be ilyen módon gyakorlatilag a teljes hazai 
felsőoktatást? 

A Fudan Egyetem ügyéről olyan sok mindent most nem fogok kérdezni. 
Egyszerűen csak azt szeretném megkérdezni, hogy ha én nagyon pontosan teszek föl 
kérdéseket, általában Schanda államtitkár úr válaszol, akkor miért nem sikerül 
válaszolni a pontosan feltett kérdésekre. Elképesztő, hogy sokadszor is ugyanazt a 
kérdést felteszem, és államtitkár úr némi gyurcsányozásba csomagolva egészen 
elkenős, semmitmondó válaszokat ad! Miért van ez, miniszter úr, és miért nem ön 
válaszol, hogy ha Schanda államtitkár úr nem tudja a kérdésekre a választ, akkor miért 
nem miniszter úr válaszol? Viszonylag konkrét kérdéseket szoktam feltenni. 

Ön említette a rezsicsökkentést, és fölmerült a víziközmű-ágazat helyzete. Én 
legutóbb a Fenntartható fejlődés bizottságánál erre rákérdeztem. Tisztelt miniszter úr, 
a közműadónak mi a kivezetését javasoltuk egyébként a szakma véleményének 
megfelelően. Amit önök csináltak, az egy átstrukturálás, tehát nem csökkent a 
közműadó, ugyanúgy terheli az ágazatot, csak bizonyos cégeket kevésbé, más cégeket 
pedig jobban. Tehát önök semmit nem tettek az ágazat problémáinak, az ágazat 
terheinek a csökkentéséért. De azt Orbán Viktor miniszterelnök úr is elismerte, és 
gondolom, az önöknek egyelőre irányadó, hogy valóban több ezer milliárd, 
pontosabban ezermilliárdos nagyságrendben hiányzik középtávon a szektorból a 
forrás. Én erre szeretnék végre választ kapni. Nagyon sokszor próbáltam, államtitkár 
úr tanúsíthatja, nagyon sokszor próbáltam kisajtolni önökből az információt, hogy 
milyen forrásból pótolják azt az 1500-3000 milliárd forint közé becsült összeget, ami 
középtávon a víziközmű-szektor működtetéséhez, tehát az egészséges ivóvízellátáshoz 
és a vízbázisvédelemhez szükséges. Az egyes becslések szerint, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége szerint 3000 milliárd forint hiányzik, a Víziközmű Szövetség szerint 
1500 milliárd hiányzik a jelenleg tervezhető és látható forrásokon túl. Honnét kívánja 
ezt a forrást biztosítani a kormány, vagy mik a tervek ezzel kapcsolatban? 

Felmerült a Budapest-Belgrád-projekt, erre is próbáltam rákérdezni múltkor. 
Ezt mivel indokolják, hogy ha önök szerint ez egy ennyire remekbe szabott projekt a 
magyar nemzeti érdekek szempontjából, mert azt látjuk, hogy Mészáros Lőrinc 
cégeinek elképesztő bevételeket hoz, azt is tudjuk, hogy Kínának miért jó azt, hogyha 
magyar adófizetők építenek infrastruktúrát, hogy a tömegtermékeket át tudják 
szállítani Magyarországon, de azt miért titkolják a dokumentumok elrejtésével, 
titkosításával, hogy miért jó ez konkrétan a magyar embereknek? Mivel magyarázza 
miniszter úr, hogy ennek a projektnek a szerbiai szakaszán kilométerenként 
1,4 milliárd forinttal olcsóbb ez a projekt? Magyarországon is egy fejlesztés történik 
gyakorlatilag, de úgy tűnik, hogy lényegesen drágábban, indokolhatatlanul drágábban. 
Milyen garanciák vannak arra, hogy egyáltalán fogják használni ezt a szállítási 
útvonalat? Egyik oldalról ezt nem látjuk, hogy nekünk ez miért jó, úgy szavazták meg a 
fideszes képviselők, de nem látjuk a garanciákat, ezeket önök titkosították. 

Azt látjuk, hogy Kína erőteljesen fejleszt Triesztben, és a koncepció, amit 
egyébként az önök szövetségei, mondjuk, a Lega politikusai ezt nagyon sokszor 
elmondanak, hogy arra számít mindenki, hogy a pireuszi átrakodás után Triesztbe 
viszik tovább kisebb hajókkal az árut, és hogy igazából Kína sem számít arra, hogy nagy 
volumenben szállítanak, egyszerűen a távolságok miatt. De miért titkosítják ezeket a 
dokumentumokat? Ismét csak szeretném aláhúzni, hogy én azt gondolom, hogy 
tartoznak a magyar közvélemény számára azzal, hogy miért kerül egykilométerenként 
1,4 milliárddal többe ez a projekt Magyarországon. 
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Az M60-as vagy az M9-es kapcsán már elhangoztak kérdések. Az M60-asról 
szeretnék érdeklődni, hogy erről lemondott a kormány? Tehát gyakorlatilag azt a 
politikát követik, hogy önök, egész pontosan Orbán Viktor miniszterelnök többször 
megígérte, hogy az M60-as elkészül Barcsig, hogy amíg a másik oldalon Horvátország 
nem tesz egy viszonylag gyors vállalást, egyértelmű vállalást ennek a folytatására, akkor 
önök egyoldalúan elállnak ettől a projekttől. Ezt jól értelmezhetjük-e, mert itt ilyen 
időhúzást látunk, időről időre újra bekerül, nem tudom, a ködös jövőbe a tervezési 
szakaszban az M60-as autópálya. 

Az utolsó kérdésem pedig szintén egy ismételt kérdés, amit legutóbb föltettem 
miniszter úrnak a Fenntartható fejlődés bizottsága ülésén, nagyon erőteljesen érinti 
Pécs és Baranya térségét. Megijedtem egy pillanatra, miniszter úr, mert én úgy láttam, 
hogy ön előtt titkolóznak itt az atomtemető-projektet érintően. Nagyon-nagyon régóta 
folyik ez a projekt. Szintén az önök főnökére vagyok kénytelen hivatkozni: 2015-ben 
Orbán Viktor megígérte, hogy a Pécsett és térségében élő emberek döntése nélkül nem 
lehet ilyen projekt. Azt mondta a miniszter úr, hogy nem születtek döntések, és a 
kutatás tekintetében is csak néhány fúrás van. ’19-ben a közmeghallgatáson 
rákérdeztem, hogy körülbelül mennyi pénzt költöttek el eddig a nem létező döntésekre 
alapozott néhány fúrásra, és akkor már 10 milliárd forintot mondott az Országos 
Atomenergia Hivatal főigazgatója. Múlt év őszén - akkor ezt elhallgatták a miniszter úr 
elől - elindult egy projekt, ahol három kutatófúrás 3 milliárd forint értékben történik, 
illetve meg is látogattam egyébként ezeket a helyszíneket, gyönyörű természeti 
környezetben folynak vagy folytak ezek a fúrások. Ez a projekt is fut most.  

Tehát, miniszter úr, az eldőlt, mert erről döntött az Országgyűlés, hogy lesz 
Magyarországon mélygeológiai tároló, mert szükség van rá, akkor is, hogyha 
újrahasznosítják ezeket a fűtőelemeket, mert ezek a reprocesszálási hulladékok is egy 
végleges elhelyezést kell hogy találjanak. Tehát eldőlt, hogy lesz mélygeológiai tároló. 
Egyetlenegy helyszínen folyik a kutatás hosszú évek óta, erre önök rengeteg pénzt 
feláldoztak. Akkor mi alapján mondják azt, hogy nem születtek döntések? Mikor 
fogadják már el azt, amit egyébként nemcsak Pécs városa fogadott el határozatban, 
hanem a szakemberek is megerősítették, hogy egy ilyen nagyvárosi agglomeráció 
térségében nem épület atomtemető, és azonnal meg kell kezdeni az alternatív 
helyszínek kutatását, ami egyébként lehetséges Magyarországon a geológiai és műszaki 
szempontok szerint? Ezek a kérdéseim, és nagyon bízom benne, hogy ezúttal kapok is 
rájuk választ. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További felszólalási igényt nem látok a 

bizottság tagjai részéről. A miniszter úrnak adom meg a szót, és kérem, hogy 
válaszoljon az elhangzott kérdésekre. 

Dr. Palkovics László válaszai 

DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációs és technológiai miniszter: Köszönöm 
szépen. A képviselő úr itt nem tette föl a Fudan Egyetemmel kapcsolatos kérdéseit. Ha 
jól értem, ezek között nincsenek. Csak azért, hogy… 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Bocsánat, miniszter úr! Én nagyon-

nagyon sokszor törekedtem arra, de Schanda államtitkár úrtól rendszerint ugyanazt a 
kitérő választ kapom. Én azt tapasztalom, hogy önök titkolóznak, és feltett szándékuk 
nem válaszolni ezekre a kérdésekre. Akkor a kérdésemet megkísérlem itt is feltenni.  

Önök kineveztek egy főigazgatót. A főigazgatóval kapcsolatban mit lehet tudni, 
mi a feladatmegosztás a kuratóriumi elnök és a főigazgató között? Milyen díjazással 
látja el a főigazgató a feladatát? A legfontosabb kérdés a Fudan kapcsán pedig az, hogy 
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önök rendre azt válaszolják, hogy most gondolkodnak a megfelelő, legjobb 
finanszírozási konstrukción. Olyan opcióban gondolkodnak-e, hogy a kínai egyetem 
budapesti campusát a kínai adófizetők fizessék, ne a magyar adófizetők? Tehát ezt az 
opciót így odaírták-e a lehetséges forgatókönyvek közé? Köszönöm szépen. 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációs és technológiai miniszter: Köszönöm. 

Akkor kezdeném az elhangzás sorrendjében.  
Mellár Tamás. Ezt a szem-fül betegséget nem tudom. Akkor, amikor ezek 

történtek a szocializmusban, azt hiszem, még óvodába jártam, tehát erre sajnos nem 
tudok válaszolni, amikor meg már idősebb lettem, akkor véget ért a rendszer kurta 
módon, úgyhogy erre nem emlékszem. 

Ami Magyarország versenyképességét illeti, én azt vártam, hogy a képviselő úr 
megkérdezi, ami most a sajtóban elhangzott, hogy a digitalizáció területén a 
kilencvenedikek vagyunk Uganda és nem tudom, mi után. De nem ezt kérdezte 
szerencsére, hanem azt, hogy hol tartunk. Nagyjából a 40-45. hely környékén vagyunk; 
sokfajta ranglista létezik. Van Magyarország versenyképességének persze másik 
mércéje, az, hogy hogy néznek ki például a külföldi beruházások Magyarország 
irányában, ezen a területen meg kifejezetten jól állunk. Tehát szerintem ez egy olyan 
kérdés, ami egy aktuális állapotra vonatkozik, és utána megnézzük, hogy mi ennek a 
tendenciája. 

Ami a termelékenységet illeti, a termelékenység változásáról csak néhány 
számot mondanék. 2010-18 között Magyarországon a nagyvállalati termelékenység 
14 százalékkal nőtt, a kkv-knál 43,6 százalékkal, a V3-aknál 18 százalék volt a 
nagyvállalati, 27 százalék volt a kkv, az EU-s átlag meg 15 százalék volt a 
nagyvállalatoknál és 12 százalék a kkv-knál. Nyilván egyébként egy másik alapról 
kezdik óhatatlanul. A termelékenység növekedése nagyon sok mindennel függ össze: 
összefügg a képzettséggel, erre volt a válaszunk az, hogy a szakképzés rendszerét 
teljesen átalakítottuk, összefügg azzal, hogy milyen technológiát alkalmazunk, milyen 
technológiai támogatásokat nyújtunk egyébként a kkv-knak, hogyha megnézzük azt, 
hogy az utolsó 200 milliárd forintos támogatásunk - a technológiaváltásra vonatkozó 
támogatás - pontosan a termelékenység növekedését fogja jelenteni.  

Mi a helyzet a high-tech területen? Igen, valóban így van, hogy a külföldi 
vállalatok jelentették meg Magyarországon ezt a high-tech ipart, viszont én azt 
gondolom, hogy a képviselő úr mint egyetemi oktató és mint közgazdász azt nyilván 
nem vonja kétségbe, hogy ennek a high-tech iparnak a működtetése néhány más 
dolgon is múlik: múlik a magyar szakembereken, a magyar mérnökökön, a magyar 
menedzsmenten, múlik a magyarországi beszállítókon, mert ők nem magukban 
léteznek, és mondjuk az Audi ugyanazt a termelékenységet várja el egyébként mondjuk 
az alátét beszállítójától, aki ezt nem fogja tudni máshogy elérni, csak hogyha 
ugyanolyan high-techet alkalmaz. Tehát így függ ez össze. Tehát az, hogy ebben a high-
techben hogy vesznek részt a magyar vállalatok, azt szerintem nem érdemes 
megkérdőjelezni. 

Igen, valóban nem vagyok közgazdász, mérnök vagyok, ennek speciel pontosan 
örülök, ugyanis az a helyzet, ha megnézzük az elmúlt harminc évet, hogy melyik 
társadalmi csoport teljesítette a feladatát, a mérnökök egészen biztos, hogy 
teljesítették, ugyanis ezt a high-tech ipart Magyarországon valamilyen módon meg kell 
tudni jeleníteni. Egyébként a szocialista iparnak az összeomlása után erre föl tudtunk 
építeni egy sor iparágat, és nemcsak a járműipart, hanem mondjuk az elektronikai 
ipart, a gépipart és most építjük az összes többit. Ez a mérnökök teljesítményét nagyon 
komolyan jelzi. Hogy ezek miért omlottak össze? Egy sor hibás döntés 
következményeképpen, amit nem a mérnökök hoztak meg, hanem mások. Azon pedig 
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el lehet lamentálni, de ezt majd alkalomadták megtesszük. Én szívesen beszélgetek - 
sőt, akár még nyilvánosan is - a képviselő úrral ezekről az ügyekről, de itt most, azt 
gondolom, hogy nem akarnám a bizottságot ezzel terhelni. 

Az erőltetett növekedés: tizenegy éve ezt mondják, hogy itt az erőltetett 
növekedés, vége van a világnak, jövőre ez már nem így lesz, de ez azóta nem jött el. 
Úgyhogy bízzunk abban, hogy ez így is fog maradni, ennek vannak strukturális okai. 

Nos, ami a foglalkoztatottságot illeti, nem értem a képviselő urat, azért nem 
értem, mert ez a KSH adatai alapján történik, és önnek mint a KSH volt elnökének 
szerintem nem illő talán kétségbe vonnia azt, hogy ezek a számok jók-e. A jelenlegi 
foglalkoztatási adat: 4,688 millió fő. Ez a KSH adata. Tehát önnek mint volt KSH-
elnöknek szerintem ezt nem szabad kétségbe vonni - vagy ha igen, akkor valami hibát 
követett el akkor, amikor KSH-elnök volt, hogy ezeket az adatokat nem kérdőjelezte 
meg. Az is egy KSH-adat egyébként, hogy ’19 és ’20 között Magyarország az OECD-ben 
a top 3 között volt a termelékenység növekedését illetően. 

No, akkor a kérdéseket illetően: milyen intézkedéseket tettünk, az innovatív 
vállalkozások arányának a növelése. Erről szólt a prezentáció. Nyilván erről lehet 
sokkal hosszabban beszélni, és szívesen tenném is egyébként, pont tegnap az NTT 
ülésén hangzott ez el, de szívesen küldök a képviselő úrnak erről egy nagyon komplett 
anyagot, hogy akkor mi is történik, szerintem ennek a kereteit ez talán kimeríti. 

A diplomások aránya nőjön. Itt sok minden történik valóban, a diplomások 
arányát illetően olyan 34 százaléknál tartunk, az Európai Uniónak a célkitűzése 
40 százalék volt, és mondjuk a lengyelek 41 százaléknál tartanak, a németek meg 
34 százaléknál. Tehát az, hogy hány százalék ez az adott dolog, mindig attól függ, hogy 
milyen egy országnak a gazdasági-társadalmi berendezkedése. Kétségbe vonni, azt 
gondolni, hogy Németország gazdasági szempontból, társadalmi szempontból egy 
sikertelen ország lenne Európában, nem gondolom, hogy bárki ezt gondolná, 
valószínűleg pont az ellenkezőjét gondolja, hogy talán az egyik legsikeresebb ország a 
világon, és mégis csak 34 százalék a diplomások aránya a 28-34 éves korosztályban. 
Ettől függetlenül persze, ha megnézzük azt, hogy mi is történt 2016 óta, azóta 
folyamatosan nő a jelentkezők és a felvettek száma is. A legalacsonyabb felvételi szám 
egyébként pont 2008-ban volt, hogy miért is volt akkor, ennek is sokfajta indoka van.  

Az egyetemi átalakulás: én örülök annak, hogy a képviselő úr mint egyetemi 
professzor - velem együtt - a publikációk számát egy nagyon fontos jellemzőnek tartja. 
Elfelejtette említeni, hogy Rappai Gábor is tagja a kuratóriumnak, akinek az esetében 
szerintem ezt nem lehet kétségbe vonni, meg szerintem Bódis professzor úr esetében 
sem lehet azt kétségbe vonni, hogy Magyarország legkiválóbb nőgyógyásza, és nyilván 
a publikációi is ennek felelnek meg, és van ebben a kuratóriumban olyan, aki nem 
tudósember, hanem más. Ha az alapján választottuk volna ki az egyetemek 
kuratóriumát, hogy kinek mennyi publikációja van, akkor mondjuk Csányi Sándor 
szóba sem jöhetett volna. Azt kétségbe vonni, hogy Csányi Sándor az országban az 
agrárium területén talán az egyik legkiválóbb szakember és a legkiválóbb vállalkozó, 
szerintem nem lehet, és egy darab publikációja nincs, amennyire tudom. Persze lehet, 
hogy most itt alulértékeltem az elnök úr képességeit, úgyhogy én ezt nem tenném 
semmiképpen.  

Ugyanígy, ha megnézzük, Szili Katalin, erre nehéz mit mondani, tehát ő 
szerintem inkább az önök oldalához tartozott korábban, mint ide. Mindenesetre ha 
megnézzük még az fb-t, az fb-ben meg három gazdasági szakember van, Klein Zoltán, 
ő se írt egy cikket sem szerintem, de az, hogy egyébként a Pécsi Egyetemnek a 
környezetében milyen viszonyok kell hogy legyenek, szerintem ezt azért valószínűleg 
érti, mert a könyék egyik legkiválóbb vállalkozója, Szemerey Zoltán is állítólag az. Tehát 
úgy gondolom, hogy itt ez egy eléggé kiegyensúlyozott dolog.  
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Úgyhogy a kuratóriumok összetétele eléggé sok szempontot vett figyelembe, 
szempont volt az egyetemhez való viszony, az adott területhez, tudományhoz való 
viszony, a környezethez való viszony. Valószínűleg a miskolci polgármester sem írt még 
egy cikket sem, bár kinézem belőle, mégis a Miskolci Egyetem kuratóriumának tagja. 
Tehát azt gondolom, hogy ez nem egy, hogy mondjam, ördögtől való dolog, hogy van 
olyan a kuratóriumban, aki egy cikket sem írt. Úgyhogy szerintem ez rendben van. 

Az, hogy magyar kutatók elvándorolnak - rossz hírem az, hogy pont az 
ellenkezője történik. Az a nemzethalál-vizionálás, ami az Akadémiáról a kutatóintézeti 
hálózat leválasztását jelentette, aminek egy és csak egy indoka volt, ezen kutatóintézet-
hálózat függetlenségének és autonómiájának a helyreállítása, azóta nemhogy 
elmentek, hanem jöttek haza. Itt említettem a prezentációmban, hogy mondjuk azok a 
tudósok, Krausz Ferenc vagy Karikó Katalin, azért elég komoly dolgot reprezentálnak, 
de nem is csak az ő hazajövetelük lényeges, hanem azoké a Lendület-programosoké, 
akiknek a száma nem csökkent. Volt ilyen feltételezés, hogy majd el fognak menni. Nem 
mentek el, pont az ellenkezője történik, jönnek haza. És ez a hazajövetel egyébként 
érdekes módon történik a magasan képzett fejlesztőmérnökök területén is. Ennek az 
az indoka, hogy a magyarországi jövedelem olyan, amilyen, de a munkafeltételek már 
nem különböznek nagyon a nyugati munkafeltételektől. Viszont ha megnézzük az 
összes többi olyan ügyet ebben a kategóriában, az egykulcsos adó, a családtámogatási 
rendszerünk, az életkezdési támogatások, azt mondják, hogy Münchenben esélytelen, 
hogy ő valamikor is lakáshoz jusson a németországi jövedelméből, na, Magyarországon 
ez nem így van. Hazajön, ezeket megkapja, és rögtön tud venni egy értékelhető lakást. 
Tehát ezek mind-mind összeadódnak, úgyhogy szerintem itt nem látok annyira gondot, 
sőt valószínűleg inkább az ellenkezője történik.  

A 2 százalék. Abszolút, nem is a 2 százalék a cél, de a stratégiában 2 százalék 
helyett a 3 százalékot tűztük ki célul 2030-ra. Bízom benne, hogy gyorsabban el fogjuk 
érni. 1 százalék alatt kezdtük 2010-ben, azóta most 1,6-nál tartunk, úgy, hogy mellette 
egy erőteljes GDP-növekedés történt. A csehek, akiket legközelebbi példaként szoktunk 
tekinteni, ők 1,9 százaléknál tartanak; még azt sem értük el, de törekszünk rá, hogy így 
legyen, tehát a szándék az. Nyilván ennek több indoka van. Van egy, ami a 
költségvetési, de hát úgy tűnik, hogy ez nem probléma, hiszen most olyan mennyiségű 
forrás áramlott a kutatásba, felsőoktatásba, mutattam az ábrákon, ami ezen a területen 
hasznosul, amennyi soha nem volt. Tehát én azt hiszem, hogy a kormány szándékát itt 
elvitatni a korábbi összes kormányhoz képest, beleértve egyébként a Fidesz-
kormányokat is, nem lehet, mert ezt bizonyítottuk, hogy nemcsak beszélünk róla, mint 
a többiek, hanem ezt létre is hoztuk. 

Barcza Attila képviselő úr kérdésére: számíthatnak a kkv-k támogatásra. Már 
nem a négy legfejletlenebb régióban működő kkv-k. Igen, ennek a lehetőségét 
vizsgáljuk. Itt az a probléma, hogy európai uniós forrásból őket nem támogathatnánk, 
de most nézzük azt, hogy hogyan tudjuk ezt költségvetési forrásból megtenni. Itt a 
kérdés annyiban is releváns, hogy lehet, hogy az északnyugat-magyarországi régió 
egyébként egy fejlett régió, de ha, mondjuk, megnézzük Dél-Zalát, Dél-Zala pont azon 
a szinten van, mint, mondjuk, Baranya. Tehát ilyen értelemben ott is azért vannak 
különbségek. Most erre próbálunk megoldást találni, nézzük ennek a feltételeit. 

Ami az építőipari árak emelkedését illeti, az a szabályok nyomán, amiket 
bevezettünk, nagyjából nem emelkedtek tovább az árak. Ettől persze ezek még 
magasak. Nemcsak az alapanyagárakkal van probléma, amikor építkezésről beszélünk, 
hanem az alkalmazott technológiákról, illetve ugyanígy a produktivitásról. 
Gyakorlatilag négy év óta van egy olyan programja a kormánynak, most már szerintem 
30 milliárd forintnál tartunk, ami építőipari hatékonyságnövekedésre biztosít 
forrásokat. Leegyszerűsítve, vakolóautomatát támogatunk azért, hogy a hiányzó 
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kapacitást vagy a meglévő kapacitás hatékonyságát ezzel tudjuk kompenzálni. 
Látszanak most már egyébként egészen pozitív jelek. 

Ami a vállalkozások munkaerő-támogatását jelenti, ez most is fut egyébként, 
közel 40 ezer embernek segítettünk eddig ebben. Tehát ezek mind kkv-kra 
vonatkoznak, illetve a kkv munkaerő-támogatása bírálat alatt van, illetve az innovációs 
támogatás is. Tehát a kkv-k, mint ahogy remélhetőleg látszott itt a prezentációban, 
alapvetően az első számú célpontjai a gazdaságfejlesztésünknek. Tehát abban, hogy az 
Audi meg tudja oldani a problémáit, nagyjából biztos vagyok, de abban már nem, hogy 
a kkv-k tudják. Itt a magyar kormánynak van ezzel feladata, és szerintem ez zajlik is. 

Szakács László képviselő úr. Szerintem a „merjünk kicsik lenni” nem jó. Volt egy 
időszak az életünkben, amikor azt mondtuk, hogy mi nem lehetünk jók, nem lehetünk 
okosak, nem lehetünk szépek. Az nem baj, ha az ember azt gondolja, hogy amit csinál, 
az jó egyébként, mert ha már ön meg én nem gondoljuk ezt, akkor nagy baj van. Tehát 
célszerű azért elhinni azt, hogy képesek vagyunk ügyekre. Én ezt elhiszem, azért 
vállaltam ezt a pozíciót, nem a szolgálati autó miatt, és teszünk is sok mindent ennek 
érdekében. Tehát javaslom, hogy ezt a „merjünk kicsik lenni” mentalitást kezdjük 
elfelejteni, mert nem fog sehova sem vinni, hanem inkább higgyük azt, hogy valóban 
vagyunk. 

A felhőmagasságot illetően nem tudom, hogy ön milyen gyakran jár 
Magyarország egyéb településein, én szoktam, nemcsak Budapesten ebben a 
kerületben, hanem, mondjuk, az országnak egy jelentős részén, de azt lehet látni a 
sajtóban, hogy mondjam, megjelenek, és azért ott kapunk másfajta visszajelzéseket is 
óhatatlanul. Nem tartunk ennek a dolognak a végén, tehát nem a felhő magasságából 
próbáljuk ezt szemlélni, hanem valóban egészen közelről. A közeli, mondjuk, 
Sajókazától Pölöskén keresztül elég tág területet foglal magába. 

Azt, hogy a magyar kkv-k nem kaptak vissza nem térítendő támogatást, nem 
tudom, hogy ön hol olvasta, de effektíve ez nem így van. Ilyet Szijjártó miniszter sosem 
mondhatott, hiszen ő volt az egyébként, aki a beruházási támogatásokat a tavalyi 
évben… Vagy az ő minisztériuma afölött rendelkezett. Ez úgy néz ki most, hogy 
1448 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaptak a kkv-k ebből a formából, 
és csak 448 milliárdot nagyvállalatok. Ez vissza nem térítendő támogatás. Ezek voltak 
azok a beruházási támogatások, a 70 százalékos támogatási intenzitású GINOP- és 
egyéb pályázatok, amik ott maradtak ezeknél a vállalatoknál. Ha túltesszük egy kicsit 
magunkat a politikai környezeten, és mondjuk megnézzük ezeket a vállalatokat, akkor 
ők ezt vissza is fogják igazolni. Úgyhogy ezt javaslom esetleg megtenni mint 
képviselőnek, ez sokat segít. Ezen túl egyébként 86 ezer vállalat tudott fölvenni 
4800 milliárd forintnyi hitelt, erről is mutattam itt egy ábrát, ami viszont átsegítette 
őket azon a nehéz helyzeten, amit egyébként a vírus okozott. Nyilván itt egy sor más 
dolog is történt. 

Ami a konkrét kérdéseket illeti, Pécs és az M60-as. A Pécs-Szigetvár engedélyes 
terv készen van, ’22-re ez készen lesz. Ami a Szigetvár-Barcsot illeti, a 
megvalósíthatósági tanulmány készül, a kormány szándéka, hogy ezt megépítse. Itt 
elhangzott, a horvátokkal nincs megegyezés a határmetszést illetően, tehát építhetjük 
az autópályát, csak annak a vége nehezen építhető, úgyhogy így mozgatjuk. Tehát meg 
kell állapodtunk, de a szándék teljesen az, hogy meglegyen. Az M6-os Bóly-Ivándárda 
pedig épül. Nem tudom, hogy ez nem tűnt föl, de nézze meg, és akkor javaslom, hogy 
látni fogja. 

Ami az M9-est illeti, az M9-es nyomvonalra vonatkozóan van még néhány 
nyitott kérdés. Az M9-es szerepe az, hogy az ország nyugati határát a déli határ mentén 
összekössük a keleti határával, tehát konkrétan, mondjuk, Sopront összekössük 
Debrecennel. Ennek a nyomvonala még megbeszélés alatt áll. Valószínűleg itt az az 
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egyszerű megoldás lesz, hogy a dél-alföldi nyomvonal esetében nem fogunk dönteni a 
két alternatíva között, hanem megépítjük mind a kettőt. Az autópályának azért célszerű 
a határhoz viszonylag közel menni, mert akkor a határ túlsó oldalán lehet használni, ez 
egy ilyen jellemzője neki. Ebből lesz gondunk egyébként az erdélyi, román határon, ott 
ugyanis a románok építettek autópályát a határhoz közel, tehát ott nekünk beljebb kell 
hozni a Békéscsaba-Debrecen-szakaszt. Erről is még zajlanak a viták, de az M9-es 
autópályát meg fogjuk építeni. Ennek bizonyos szakaszai már készen vannak, egészen 
Szombathelyig készen van az a része. Most tervezés alatt van a Szombathely-Körmend 
rész, tervezés alatt van a Körmend-Zalaegerszeg rész. A Zalaegerszeg-
Balatonszentgyörgy rész épül, egyik szakaszát már átadtuk, a másik szakasza meglesz. 
Itt lehet, hogy lesz egy olyan kérdés, hogy lehet, hogy Nagykanizsa irányába is el fogunk 
menni. A 74-es út, ami a Zalaegerszeg-Nagykanizsa, annak a kétsávosítására 
vonatkozóan a döntés megtörtént, és megkezdődött annak is a tervezése, és utána pedig 
ez a fönti rész kérdése fog majd itt eldőlni. Valószínűleg megépítjük mind a két 
szakaszt. Tehát két párhuzamos része lesz az M9-esnek nevezett autópálya-szakasznak 
két Duna-átmetszéssel, és a másik oldalon pedig egy irányba fog folytatódni, Szeged 
irányába. Tehát az M9-es továbbra is az egyik kiemelt és mainstream területünk. 

A kkv-k mit kaptak - az ágazati bértámogatásnál 30 ezer munkáltató 180 ezer 
munkavállalója 90 milliárd forintot kapott. Ezek jelentős része egyébként kkv volt. A 
munkahelyteremtő programon belül pedig 37 ezer munkáltató 50 ezer munkavállalója 
58 milliárd forintot kapott. Ezek csak kkv-k voltak, tehát mást nem tudtunk támogatni. 

A munkahelyvédelmi bértámogatásnál 200 ezer munkavállaló, 18 ezer 
telephely, 35 milliárd forint, a K+F+I-támogatásnál pedig, amiben szintén kkv-k és 
nagyvállalatok együtt voltak benne, 1300 cég 22 ezer munkavállalóját 17,5 milliárd 
forinttal támogattuk. Itt mind a két cégcsoport pályázott, nagyjából fele-fele volt 
egyébként a kettő közötti arány. 

Riz Gábor képviselő úrnak két kérdése volt. Igen, az Ózdi Acélművekhez még 
annyit hozzátennék, hogy az Ózdi Acélművek Magyarország egyetlen zöldacél 
előállítására képes vállalata, illetve ilyen értelemben zöldacélt állítanak elő, hogyha az 
elektromos áram zöld módon kerül előállításra. 

A két kérdés: az energetikai rendszerünk - mennyiben kitett a hazai 
energiarendszer. A kormány azon dolgozik, és az energetikai stratégiánk azt mondja, 
hogy az energiaellátás biztonsága pont ugyanolyan kiemelt jellemző, mint egyébként 
ennek a környezetterhelő voltának a csökkentése. Ha megnézzük, gáz területén minden 
környező ország irányában van határátmetszésünk, ezek egy részén orosz gáz érkezik, 
egy részén pedig nem orosz gáz érkezik. Az LNG-terminál, a Krk szigeti LNG-terminál 
pont ebbe a kategóriába tartozik. 

Szlovénia az egyetlen, ahol fizikailag megvan az átmetszés, viszont ott még van 
egy szakmai vita a csőátmérőről. Ugyanez igaz egyébként a villanyhálózatra is, tehát 
gyakorlatilag minden ország irányában megvan a megfelelő elektromos kapcsolatunk, 
és nyilván a hazai termelésünk egy fontos dolog. Jelen pillanatban Magyarországon 1,5-
1,8 milliárd köbméter gázt bányászunk vagy hozunk föl évente. Ez újabb 
technológiákkal - ezen dolgozik részben a MOL, részben más vállalatok - fölemelhető 
2,5-3 milliárd közé valahova, ha szükséges, nyilván először, ha kívülről jön, akkor 
célszerűbb azt használni. Paks I., Paks II. Magyarországon állít elő energiát, és ott az 
elektromos energiának egy másik módja, a naperőműveknek a kérdése. Itt a kérdés 
nem is az energia-előállítás, hanem ennek a tárolása. A hidrogénstratégia kapcsán 
említettem, hogy a hidrogén nemcsak egy energiahordozó, hanem energiatárolási 
lehetőséget is jelent, még ha a hatásfoka nem is olyan jó, mint ahogy egyébként ezt 
gondolnánk most, ennek ellenére stratégiai szempontból egy fontos dolog.  
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Itt volt egy másik kérdés, erre hagyom, hogy György államtitkár úr válaszoljon, 
mert a kérdés felé irányult. Nagyon röviden, ellátási láncok. 

 
DR. GYÖRGY LÁSZLÓ államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium): 

Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, próbálom felvenni a tempót. Kicsi-közepes, 
nyitott ország vagyunk a világgazdaságban, ezért ki vagyunk téve a világgazdasági 
ellátási láncok töredezettségének.  

2010 óta patrióta és pragmatikus gazdaságpolitikát folytatunk, és minden 
európai fórumon elmondjuk, hogy Európának is erre kellene törekednie. Az 
ellátásbiztonságunkat úgy tudjuk csak stabilizálni, hogyha visszatelepítjük Európába 
azokat az alapanyag-kapacitásokat, amelyeket mi Magyarországon a magunk szintjén 
megteszünk, amennyiben lehetséges, erre jó példa az Ózdi Acélművek is. Ezt a munkát 
folytatjuk, a koronavírus-válság segített bennünket abban, hogy az érvelésünket az 
Európai Unióban is megértsék. Köszönöm szépen. 

 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ innovációs és technológiai miniszter: Köszönöm.  
Székely Sándor képviselő úr kérdésére: hiszünk benne. Ezt mondtam már, hogy 

ha nem hiszünk benne, akkor ne kezdjünk neki ilyennek. Ezt javaslom a képviselőknek 
is, hogy ha nem hisznek abban, hogy el tudják végezni a feladatukat, akkor 
semmiképpen ne kezdjenek bele, mert nem fog menni. Úgyhogy én ezzel így állok. 

Ami a vízminőséget illeti, nem tudom, mire gondolt ön, hogy nem lehet 
megfürdetni a gyerekeket. Magyarországon egyébként az EU által is elismerten, és ez 
egy elég kritikus kérdés, egy helyen van vízminőségi problémánk, ez Makó és térsége, 
az összes többi helyen nincs. Van másfajta problémánk a vízzel, ez a vízvezetékeknek 
az állapota, ami majd óhatatlanul kérdést fog fölvetni, de ez egy hosszabb távú feladat, 
erre majd még később visszatérnék. 

Fantasztikus híreim vannak, valóban fantasztikus ezer évünk is volt, 
70 százalékkal nőttek a reálbérek 2010 és 2020 között. Nyilván lehetett volna ez több 
is, de azok a döntések, amit a kormány a munkaadókkal, munkavállalókkal 
kapcsolatban hoz, ebbe az irányba halad. 

Mikor lesz olyan bérszint, mint Ausztriában, Németországban? Ez sok dolognak 
a függvénye, szerintem ez a kérdés egy olyan kérdés, amit mindenki ért, hogy 
Németországban van egy kétszáz éve működő rendszer, nekünk erre harminc évünk 
volt, ezalatt kellett volna összehoznunk hatvan olyan év után, ami mondjuk nem 
tipikusan a teljesítményt támogatta. Szerintem fajlagosan ebbe az irányba, jó irányba 
haladunk. Nyilván a bér az egyik eleme egy adott munkahely aktivitásának, az 
adórendszer, a családtámogatások rendszere ehhez mind hozzátevődik. Tehát ha 
ezeket együtt nézzük, erre mondtam azt, hogy a kutatók elvándorlása mintha nem 
történne, és az a vándorlás meg történik, ez mind eleme ennek. 

A közoktatás területe. Igen, ezt helyesen látja, hogy a közoktatás, azt gondolom, 
nem az ITM-nek a feladata, de természetesen Kásler miniszter úr irányába - bár 
szerintem ezt már többször elmondták neki - tudom ezt továbbítani. Amit azért ehhez 
hozzátennék, ugyanis két évig, 2016-18 között köznevelésért felelős államtitkárkért is 
tevékenykedtem, én azt hiszem, hogy a magyar iskolarendszer ügyében egy sor dolgot 
rendbe tudtunk hozni. De itt ez azért még óhatatlanul folyamatban van, ilyen például 
a béreknek a rendezése, ami a következő kormánynak a feladata lesz. Nyilván itt ez a 
10 százalékos bérnövekedés most zajlik, ez még messze nem az, mint ahol egyébként 
majd lennie kéne. Úgyhogy én azt hiszem, ez egy olyan feladat, amit meg fogunk tenni. 

Az, hogy gyerekek nem bírják, valóban volt egy ilyen pillanata az életünknek, 
amikor ez igaz volt. Ez szerintem most már azért annyira nem igaz, pont a 2016-os 
változásoknak a hatására.  
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A pedagógusokat pedig én nem bántanám. Tehát a képviselő úrnak a 
pedagógusokkal szemben, úgy látom, valamilyen problémája van. Ezt én nem tenném. 
A pedagógusok próbálják tenni a saját dolgukat, valóban több támogatásra van 
szükségük a kormánytól, de szerintem ne bántsuk őket, mert nem lenne fair és 
célravezető sem. 

Keresztes László Lóránt képviselő úr kérdései. A Baranya megyei elvándorlások 
csökkenése. Az a helyzet, hogy láttam egy számot, hogy az elvándorlás miatt van vagy 
más miatt, azt nem tudom, de hogy lényegesen változtak és pozitív irányban, mind a 
működési számok, mind az alkalmazotti számok Baranyában 2010 és ’18 között, az 
azért látszik. 

Ami Baranya megye attraktivitását jelenti, igen, voltak olyan vállalatok, amelyek 
abbahagyták a tevékenységet, meg vannak olyan vállalatok, amelyek meg úgy 
döntöttek, hogy Baranya megyébe mennek. Például a thyssenkrupp Baranya megyében 
fog építeni egy olyan modern gyárat, remélhetőleg hamarosan meg is kezdik, már régen 
állna a gyár egyébként, ha nem történik meg a vírushelyzet. Ugyanis - volt az az ábra, 
amit itt valahol mutattam - a kormány szempontjából ez azt jelenti, hogy ezeket a 
vállalkozásokat igyekszünk abba az irányba terelni, hogy mihelyt egy thyssenkrupp 
valahol megjelenik, mondjuk az első magyarországi gyáruk Jászfényszarun volt, 
Jászfényszaru Pécshez képest valószínűleg nem egy hozzá mérhető település, de azóta 
egy olyan ökoszisztéma alakult ki körülötte, amire szerintem tizenöt évvel ezelőtt nem 
nagyon gondoltak volna, és ugyanez fog történni egyébként Baranyában is. Ez a mozgás 
abban az irányban zajlik, ennek már vannak első pozitív elemei. 

Ami az egyetem ügyét jelenti, ennek egy részére válaszoltam. Az a helyzet, hogy 
a fenntartói szerződést az állam, tehát a minisztérium a fenntartó kuratóriummal 
tárgyalta meg. Tehát minden olyan kérdés, ami erre vonatkozik, az most részemről, 
hogy úgy mondjam, beavatkozás lenne az ő ügyükbe, ha erre én válaszolnék, ugyanis 
ez az ővelük történt megállapodás alapja volt. Hogy a forrásokat miért a kuratórium 
kapja - mert ez volt az ő kérésük, és ebben állapodtunk meg. Ez lehet így is meg lehet 
úgy is. Hogy milyen jogosultságokat kapott a szenátus, ez megint a fenntartó és a 
szenátus megállapodása volt.  

Egy dolog viszont biztos, itt az autonómiára hivatkozunk, szóval nincs olyan 
fenntartói szerződés, mert nem is lehet, ahol az egyetemi autonómia bármilyen módon 
sérült volna. Azért nem sérült, mert az egyetemi autonómia az Alaptörvény szerint két 
dologra vonatkozik: oktatásra, kutatásra meg a harmadik a misszióra, ez később jelent 
meg a törvényben. Ha nekem bárki olyan példát tud mondani, hogy a fenntartó, legyen 
az az állam vagy bármelyik fenntartó, beleszól abba, hogy mit és hogyan lehet tanítani 
az egyetemen, az súlyosan megsérti az autonómiát, de nem gondolnám, hogy ilyen 
lenne. A pénzügyi autonómia pedig, ahogy egyébként az Alaptörvény fogalmaz, egy 
másik kérdést jelent. A kuratóriumnak pont az a feladata, hogy ezt próbálja meg 
valamilyen módon a helyes irányba terelni, nyilván azzal, hogy azokat a számokat, amit 
itt mutattam, az egyetem tudja teljesíteni. 

Az, hogy a PTE szenátusa nem kapott egyetértési jogot valamilyen ügyben, 
bevallom férfiasan, az egyetem és a fenntartó, tehát a szenátus és a fenntartó közötti 
ügy. A PTE szenátusa megszavazta egyébként a modellváltást, emlékszünk arra, hogy 
itt voltak különböző jelzések, viszont a szenátus elfogadta, megszavazta, tehát ennek a 
megállapodásnak ez része kellett volna hogy legyen. Ha nem, akkor javaslom 
megkérdezni egyébként a kuratóriumot, hogy miért van ez így. De erre a kérdésre én 
nem tudnék válaszolni és nem is szeretnék. Ezek az intézmények az állammal már egy 
viszonyban vannak, ez a viszony pedig az egyetem minőségi, teljesítményalapú 
finanszírozása. De egyébként az, hogy az egyetem hogy gondolja a saját működését, 
úgy, ahogy Angliában sem szól bele egy magánegyetem működésébe az ottani oktatási 
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minisztérium, úgy mi sem szólunk bele, ez az ő ügyük. Tehát ezt javaslom tőlük 
megkérdezni. 

Ami a Fudan Egyetemet illeti, a múltkor is válaszoltam erre a kérdésre, hogy 
miért van főigazgatója a kuratóriumnak. Érdekes dolog ez, mert egy darabig az volt a 
vélelmezés, hogy már eldöntöttük, hogy ki építi, miért építi, hogyan építi, amikor 
megmutattuk a dokumentumokat, megmutattuk a megállapodást a Fudan Egyetem és 
a magyar állam között, a főpolgármesternek külön elmondtuk sok órán keresztül - nem 
érdekelte annyira, de ez most egy más kérdés -, hogy itt semmifajta döntés nincs, nem 
is hozhattunk semmilyen döntést, mert nem vagyunk abban a helyzetben, hogy döntést 
hozzunk. Itt üzleti modelleket számoltunk, a kormány döntése alapján erről 2022 
decemberében beszámolunk a parlamentnek, és utána majd hozhatunk döntést. Addig 
semmilyen döntés nem született. Viszont az világos, hogy amíg az összes többi egyetem 
esetében a kuratóriumok működő egyetemeket vettek át, itt egy még nem létező 
egyetem van. Tehát az, hogy mondjuk a kuratórium elnöke mellett, aki én vagyok, van 
még egy főigazgató meg egy adminisztrációs segítség, azért, hogy ezeket az ügyeket 
valamilyen formában össze tudjuk rakni, hogy legalább odáig eljussunk, hogy el tudjuk 
mondani, hogy mit akarunk a Fudan Egyetemtől, ott némi támogatásra van szükség. 
Az pedig, hogy miért az adott személyről van szó - mert alkalmas rá. 

Ami a víziközműveket illeti, igen, ez valóban így van, a magyar víziközmű-
hálózat elavult. Ennek az elavultságnak sokfajta indoka van, például az, hogy volt egy 
idő az életünkben, amikor ezeket privatizáltuk, eladtuk olyan külföldi cégeknek, 
amelyek egyébként, amit lehetett, kivettek belőle, aztán utána elfelejtették felújítani. 
Ez a felújítás, sajnos, a mostani víziközmű-tulajdonosokra, ilyen módon aztán a 
magyar államra marad, tehát a magyar államnak az a szándéka, hogy ezt felépítsük. 

Abban meg kérném az önök támogatását, hogy ha egyébként EU-s forrásokat is 
akarnánk erre szánni, akkor ezt Brüsszel ne gátolja meg. És ahogy emlékszem 
egyébként arra is, amikor persze lehet azt mondani, hogy a víziközművezeték-adó 
átrendezése csak egy átrendezés volt, de azért azoknak a víziközmű-vállalatoknak 
mondjuk, amelyek nagyon nagy területen kevés felhasználóval működnek, ilyen 
értelemben nagy a költségük, viszont kicsi a bevételük, ez óhatatlanul nagyon nagy 
segítséget jelentett, azoknak meg, amelyek mondjuk, egy helyen mint Budapest, nekik 
meg nem volt egyébként sem olyan problémájuk, amikor ezt a törvényt a parlament 
elfogadta. Önök ezt nem szavazták meg. Tehát ha szóban fontos, a víziközmű-hálózat 
nagyon fontos, de amikor tevőlegesen lehetett volna tenni valamit, például 
megszavazni ezt az átrendezést, pont az ön által egyébként ilyen értelemben 
megvédendőnek tűnő víziközmű-vállalatokról volt szó, akkor meg kellett volna 
szavazni. Tehát javaslom a következőkben, hogy ezt képviselő úr fontolja meg. 

Ami a BUBE-t illeti, nem tudom, hogy ott volt-e múltkor, amikor erre a kérdésre 
válaszoltam, ha igen, akkor most kénytelen lesz végighallgatni, mert a többiek nem 
voltak ott. Tehát az, hogy miért is jó ez a Budapest-Belgrád, meg ez Kínának jó, meg 
kinek jó. A helyzet az, hogy amikor ezt a projektet megkezdtük, akkor valóban az 
Európai Unió úgy gondolta, hogy ezt nem akarja finanszírozni, ezért most egy kínai 
projektet hoztunk létre. Aztán időközben meggondolta magát az Európai Unió is, és az 
EIB finanszírozza ennek a görög és az észak-macedón szakaszát. Tehát ez azt jelenti, 
hogy valószínűleg azért mégsem annyira elvetemült történet. Nem önmagában létezik, 
itt mutattam egy ábrát, nem volt időnk rá valóban. Ez a vonal arra szolgál, hogy 
Pireuszból, ami ott egy mélytengeri kikötő, onnan el lehet vinni valóban Triesztbe is 
hajóval bizonyos árumennyiséget, ezért van nekünk is Triesztben egy kikötőnk, tegyük 
hozzá. Tehát lehet, hogy Szijjártó Péter ezt tegnap említette, de nekünk van egy 
kikötőnk Triesztben, mert az egy másik irányt jelent. De készültünk arra is, hogy 
egyébként ez a vonal, ami Pireuszt Budapesttel összeköti, ebbe be fog kapcsolódni a 
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török, kvázi Nyugat-Törökországnak a vasúti forgalma is. Mióta megépítették a 
Boszporusz alatt a csatornát vagy az alagutat, azóta ott nyílt egy lehetőség, és úgy tűnik, 
hogy ezt a lehetőséget ki lehet használni, tehát van még egy partnerünk. 

Nem beszélve arról, hogy ha ránézünk a térképre, és ez csak egy logisztikai 
feladat, akkor ott azért látjuk, hogy át fog rendeződni a világ ezen részének a logisztikai 
rendszere. Ennek sokfajta indoka van. Egyik indok az, hogy a tengeri szállítás, úgy 
tűnik, hogy nem annyira attraktív, amennyire volt. Itt üzleti modellekről beszélünk. 
Talán Csárdi képviselő úr kérdezte, hogy akkor mi is a megtérülésszám. Ezt nem tudjuk 
most, de az biztos, hogy a helyzet valószínűleg javult. Amikor ezt elkezdtük, akkor 
18 ezer dollárba került egy konténer tengeri szállítása, bocsánat, 3000 dollárba került, 
most 18 ezer dollárba kerül. Melyikre számoljunk? 

Most ott tartunk, hogy ha megnézzük például a Nyugat-Kínából, Belső-Kínából 
Európába történő áruszállítást, az lényegesen attraktívabb ezen a vonalon. Ehhez kell 
a V0, meg ehhez kell egyébként a Budapest-Belgrádnak most a lefelé menő szakasza, 
és ugyanígy kell a fölfelé jövő szakasza, hogy el tudjuk ágaztatni két irányba. Tehát úgy 
tűnik, hogy ez a döntés nem volt egy rossz döntés. Az, hogy éppen milyenek a számok, 
az meg annak a függvénye, hogy milyenek a feltételezések. Ezt gyakorlatilag elég nagy 
rendszerességgel számoljuk végig. Van egy sor tárgyalásunk, ami ennek a jövőbeni 
kihasználását lényegesen magasabb szintre emeli. Tehát ha össze kell hasonlítanom, 
hogy milyenek voltak a megtérülési számok, amikor eldöntöttük, és most - most 
lényegesen jobbak. 

Az M60-asra válaszoltam. 
Ami az atomtemető-projekt ügye. Az a helyzet, hogy döntést hozni anélkül, hogy 

kutatnánk, nem nagyon lehet. Tény, hogy én írtam alá a megrendelő részére azt a 
kirendelést, hogy ezt a néhány fúrást végezzük el Boda környékén, mert e nélkül nem 
tudjuk eldönteni, hogy alkalmas vagy nem alkalmas. Tehát ez óhatatlanul pénzbe kerül. 
Az a kijelentése a miniszterelnök úrnak, hogy anélkül, hogy megkérdeznénk az ott 
élőket, nem lesz atomlerakó, továbbra is így van, tehát egyelőre csak a kutatások 
folynak. Anélkül, hogy ezeket elvégeznénk, semmit nem tudunk mondani. 

Az egyébként, hogy Magyarországnak kötelezettsége, hogy a maradó nukleáris 
hulladékot Magyarország területén helyezze el, sajnos így van. A kompromisszum ott 
van, hogy hogyan tudjuk, hogy ezt a hulladékot nem 600 ezer évig tároljuk valahol, 
tehát egy olyan tárolóban, amit most tervezünk, hanem mondjuk 600 évig. Erre 
vonatkozóan vannak technikai megoldások, ezeken is dolgozunk, a szegedi 
lézerközpont például egy ilyen transzmutációs projekten dolgozik, de vizsgálunk más 
területeket is. 

Magyarországon alapvetően két helyen alkalmas a kőzet, illetve az agyagréteg 
arra, hogy ilyet létrehozzunk, az egyik a magyar-szlovák határ alatt valahol 
Balassagyarmat környékén, a másik pedig Boda környékén, de egyelőre semmilyen 
döntés nincs, és ahogy mondtuk, döntést nem is fogunk hozni anélkül, hogy 
megkérdezzük az ott élőket. Ennek ellenére ezeket el kell végezni, mert egyébként nem 
tudunk erre mit mondani. Ha más megoldást tudunk találni, és ahogy mondtam, 
dolgozunk rajta, például eltranszmutáljuk a nukleáris hulladékot, akkor ez 
tulajdonképpen megoldás lehet. Ennek ellenére egyelőre még ez azért nem ilyenfajta, 
tehát még nem ilyen megoldás. 

Nagyjából ezek voltak a kérdések szerintem. Ha kielégítő volt a válasz, akkor 
köszönöm.  

A lelkesedés fontos dolog, mert ha nem lelkesedünk érte, akkor ne vállaljunk 
ilyen közhivatalt, mert egyébként a dolgot semmi nem viszi előre. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Azt gondolom, hogy maga a felvezetés 
is nagyon mély és alapos volt a minisztérium különböző területeinek munkáját illetően, 
másrészt a képviselőtársaim kérdésére adott válaszok is. Én magam is szeretném 
megköszönni nemcsak miniszter úrnak, hanem kollegáinak is azt a kőkemény és 
áldozatos munkát, amit az elmúlt évben folytattak. Ahogy miniszter úr is a 
felvezetőjében említette, ez egy különleges időszak volt sajnos, hiszen egy olyan 
bizonytalan szituációban, amit a pandémia okozott nemcsak egészségügyi, hanem 
gazdasági szempontból is, gyakorlatilag naponta kellett változtatni a különböző 
döntéseket annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban és a lehető legkisebb 
veszteséggel tudjuk átvészelni ezt az időszakot. Azt gondolom, hogy a kormány ezen a 
téren is sikeres volt, és az a döntési sorozat, amelyet a gazdaság újraindítása, a 
munkahelyek védelme érdekében tettek, Európában is kiemelkedő teljesítménnyel 
járt. Úgyhogy köszönöm szépen, miniszter úr, államtitkár urak, hogy elfáradtak a mai 
ülésre. Az 1. napirendi pontot, így a miniszteri meghallgatást befejezzük. 1 perc 
technikai szünetet rendelek el. (Szünet: 10.56-10.58) 

Folytatnánk a munkát, képviselőtársaim. Lenne egy technikai javaslatom, 
ügyrendinek is mondhatnám. Süli János miniszter úrral megbeszéltem, és ő maga is 
támogatja azt a napirendipont-cserét, amely szerint az ő beszámolója után következő 
3. és 4. napirendi pontokat előrehoznám most a beszámoló elé. Tehát így az eredeti 
meghívóban szereplő 2., 3. és 4. napirendi pontok közül a minimálbér, illetve a 
garantált bérminimumra vonatkozó törvényjavaslat 3-asból 2-es, a pénzügyi tárgyú 
törvények részletes vitája 4-esből 3-as, Süli miniszter úr beszámolója pedig a 2-esből a 
4-es napirendi ponttá alakulna át. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban bárkinek kifogása. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs.  

Ki az, aki támogatja ezt az indítványomat? Kérem, jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok, a bizottság egyhangú 
döntésével döntött a napirend módosításáról. 

A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével 
összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más 
intézkedésekről szóló T/17688. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Ennek megfelelően most a 2. napirendi pontra térünk át, melynek keretében a 
minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben 
szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 
törvényjavaslat részletes vitáját folytatnánk le. Megkérem Besesek Botond államtitkár 
urat, hogy foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál. 

A részletes vitát szokásainknak megfelelően két szakaszban tárgyaljuk. A 
részletes vita első szakaszában meg kell állapítanunk azt, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében leírtaknak. Kérdezem, 
hogy ki az, aki a megfelelőséggel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok, a bizottság egyhangúlag 
döntött a megfelelőségről. Így a részletes vita első szakaszát le is zárjuk. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, amelyben képviselői, illetve 
bizottsági módosító indítványokról kell döntenünk. Képviselői módosító indítvány 
nem érkezett a törvényjavaslathoz. A bizottságnak van egy módosítóindítvány-
tervezete, amelyet képviselőtársaim megkaptak. Kérdezem az államtitkár urat, van-e 
kormányzati vagy tárcaálláspont ezzel kapcsolatban.  

 
BESESEK BOTOND helyettes államtitkár (Pénzügyminisztérium): A tárca 

támogatja a módosító javaslatot. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja 

a javaslat benyújtását. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
8 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a bizottság a módosító indítvány 
benyújtásáról döntött. 

Miután több módosító indítványról nem kell szavaznunk, ezért javaslatot teszek 
a részletes vita lezárására. Ki az, aki a javaslatomat elfogadja? Kérem, jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez ismét 8 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 8 igen és 1 tartózkodás mellett a 
bizottság a részletes vita lezárásáról döntött.  

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Ki az, aki a 
javaslatomat támogatja? Kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 8 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 8 igen, 1 
tartózkodás mellett a részletes vitáról szóló jelentést a bizottság elfogadta. 

Így a 3. napirendi pontunk tárgyalását befejeztük. 

A 2021. évi ... törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/17670. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 4. napirendi pontunk tárgyalására… Bocsánat! Áttérünk a módosított 
napirend szerinti 3. napirendi pont tárgyalására, amely a 2021. évi, egyes pénzügyi és 
gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját jelenti. 
Köszöntöm Berczik Ábel helyettes államtitkár urat és kollégáját a bizottság előtt. 
Kérem, hogy kérdés esetén segítsék a munkánkat!  

Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e 
ellenvetése bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. 

A részletes vita első szakaszában a bizottság megállapítja, hogy a törvényjavaslat 
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 8 igen 
szavazat. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 8 igen, 1 
tartózkodás mellett a bizottság döntött a megfelelőségről. Így a részletes vita első 
szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a részletes vita második szakaszára, ahol módosító indítványokról kell 
döntenünk. Képviselői módosító indítvány nem érkezett a törvényjavaslathoz, a 
bizottság nem fogalmazott meg módosítási igényt, így, ha a bizottság tagjai részéről 
nincs egyéb hozzászólás vagy vélemény, akkor a részletes vita lezárására teszek 
javaslatot. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslatom. Kérem, jelezze! 
(Szavazás.) 8 igen szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
8 igen, 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell szavaznunk. Ki az, aki 
a javaslatomat támogatja? Kérem, jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. 8 igen szavazat. Ki 
az, aki nem? (Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 8 igen, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadta. 

Így a 3. napirendi pontunkat is lezárjuk. Köszönöm az államtitkár úrnak és a 
kollégáinak, hogy a rendelkezésünkre álltak.  

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 
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meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Rátérünk a módosított napirend 4. napirendi pontjára, melynek keretében Süli 
János úr, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter meghallgatására kerül sor. Kérem a 
miniszter urat és kollégáit, hogy fáradjanak az ülésterembe, és foglaljanak helyet az 
előterjesztői asztalnál!  

Köszöntöm a miniszter urat, az államtitkár urat és kollégáit. Kérem, hogy 
foglaljanak helyet az előterjesztői asztalnál! A módosított napirend szerint a 4. 
napirendi pont tárgyalására kerül sor. Köszönöm szépen a miniszter úrnak a 
nagyvonalú segítségét és hozzájárulását ahhoz, hogy a két részletes vita tárgyalását 
előre tudtuk hozni. Ezzel végeztünk is, úgyhogy most semmi akadálya nincs annak, 
hogy megkezdjük a miniszter úr meghallgatását.  

Szeretném jelezni a miniszter úrnak, hogy a meghallgatás a korábban 
megszokott menetrend szerint zajlik, így elsőként ön kap szót és lehetőséget arra, hogy 
szóban kiegészítse az elmúlt időszakról szóló tevékenység beszámolóját, utána 
képviselőtársaim kapnak lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve 
véleményt mondjanak a miniszter úr bevezetőjéhez, utána pedig arra kérem a 
miniszter urat, hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ. Öné a szó! 

Süli János tájékoztatója 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Én is tisztelettel köszöntök minden 
megjelentet, az elnök urat, a bizottsági tagokat, az érdeklődőket. A tavalyi 
eseményektől folytatnám.  

Akkor arról tudtunk beszámolni, hogy VI. 30-ával beadtuk az OAH-nak a 
hatósági engedélykérelmet. Ennek az engedélykérelemnek az elbírálására az OAH-nak 
15 hónapja volt, és szeptember végére vártuk az engedély kiadását. A hatóság még 
további hiánypótlásokat kért, és a hiánypótlásokra való felkészülés, feldolgozás az 
orosz féllel együtt folyamatban van. Értékeltük a feltett kérdéseket, az alapján minden 
kérdésre tudunk válaszolni. Erre is idő kell, hisz az orosz féllel egyeztetni kellett ezt a 
kérdéssort, amit a hatóság feltett a részünkre. 

Egyébként a munkában részt vevő több száz mérnök részére mindenféleképpen 
nagyon fontos lett volna, hogy megkapjuk az engedélyt, de mindig is méltányolva a 
hatóságnak azt a szándékát, hogy csak egyértelműen jó minőségű tervekre adja ki az 
engedélyt, ezt a követelményét a mai napig támogatjuk. Egyébként az engedély 
birtokában még nem tudtunk volna az építkezés során továbblépést elérni, hisz még 
másik tíz feltételt kell biztosítani az orosz félnek annak érdekében, hogy magát a 
főépület építését meg tudjuk kezdeni. 

Ez a másik tíz engedély: a reaktortartály gyártási engedélye, az 
olvadékcsapdának a gyártási engedélye, a hét épület - ez már a nukleáris szigetnek a 
hét épülete - és az alaplemez, a vasbeton alaplemez, ott csak a tervet kell a hatóság 
részére beadni. Ebből két feltétel folyamatban van. Az alaplemez terve elkészült, ezzel 
maradt még kilenc, és múlt hónap 16-án a Fenntartható fejlődés bizottságának ülésén 
bejelentettem, hogy a reaktortartály gyártási engedélykérelmét beadtuk, a többi 
munkát folyamatosan végzi az orosz partner. Bízunk benne, hogy idén mindegyik 
engedélykérelmet be tudjuk adni a hatóságnak. Itt is több idő áll rendelkezésre, például 
a reaktortartály gyártási engedélyének az elbírálása öt hónap, tehát mindennek 
jogszabályban rögzített időtartama van.  

Egyébként - párhuzamosan az engedélyezési eljárással - folyamatosan zajlott a 
felvonulási épületek építési dokumentációinak előkészítése, ott 26 épületre van 
engedélyünk, 18 épület építése folyik, abból három tulajdonképpen átadás előtt van. 
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Ha itt megtörténnek a kapcsolódó utak meg közműrákötések, akkor ezek az épületek 
átvehetők, és további - ahogy korábban is mondtam – 118 épület, illetve műtárgy 
építését kell elvégezni ahhoz, hogy a főépület építése meg tudjon történni 80 épület és 
egyéb műtárgyak, közműalagutak, föld alatti tartályok, egyebek, az orosz fél ezeknek is 
folyamatosan készíti a terveit és engedélyeit.  

A terület letakarítására sor került. Ott még voltak a Paks I.-nek különböző 
közművei, tűzivízhálózat, kábelhálózat, raktárak, egyéb, tehát a terület teljesen 
alkalmas arra, hogy át tudjuk adni az orosz félnek minden vonatkozásban. Mi itt 
birtokon belül vagyunk, a földhivatalban is bejegyzésre került Paks II.-nek a 
tulajdonjoga, tehát ez a része is elhárult. Az erőműhöz vezető utak négysávosítása, 
maga a bekötőút, az északi és déli bejárat közötti bővítés, parkolóépítés, körforgalom, 
ez mind azért, hogy az I-IV. blokknál és Paks II.-nél le tudjuk vezényelni a forgalmat. 
Ezeket a beruházásokat is el kellett végezni. 

A földmunkákkal kapcsolatos engedélyt megkaptuk, ezzel 5 méter mélységig 
letermelhetjük a felső talajszintet. A talajvízszint ez alatt van, ezért is kaptuk két 
lépcsőben. Folyamatban van a talajmegerősítés és a résfal végleges tervének az 
előkészítése, ahhoz egy teszt munkagödröt kellett építeni, teszt résfalat és 
talajmegerősítést. Ennek a kiértékelése zajlik, és ezen kiértékelés függvényében tudja 
a Bauer német cég beadni az engedélykérelmet magának a végleges, 22 méter mély 
munkagödörnek a kitermelésére és a talaj megerősítésére. Egyébként ez a résfal… - 
mint korábban is említettem, 2500 méter hosszú vízzáró falat kell a munkagödör körül 
építeni, ennek is folyik a tervezése, a végleges tervet, ahogy a környezet kiértékelésével 
végez a német vállalkozó, annak függvényében be tudjuk adni. 

Egyébként fontos engedéllyel rendelkezünk még a telephelyre vonatkozóan, ez 
a fizikai biztonsági védelmi terv, az OAH elfogadta. Ez nemcsak arról szól, hogy 
fizikailag az erőmű megfelelően őrzött, biztosítva lesz, kiépülnek azok a rendszerek, 
amelyek garantálják az illetéktelen behatolást, amely a kiberbiztonsági feltételeket is 
tartalmazza. Van katasztrófavédelmi engedélyünk, ami az erőműben föllépő esetleges 
katasztrófák… De hangsúlyozom, hogy a blokknak az tervezési kritériuma, ennek a 
harmadik generációs blokknak, hogy semmilyen üzemi és üzemzavari körülmények 
között külső terhelést nem jelenthet a környezetre. De  lehet tűz a telephelyen lévő 
többi létesítménynél. Tehát a katasztrófavédelmi engedély is arról szól, hogy 
mindenféleképpen biztosított bármilyen kárelhárításhoz kapcsolódó úthálózat, 
tűzivízhálózat és egyéb, megfelelő minőségben, a kábelterek tűzvédelme és egyéb pedig 
szintén az érvényes követelményeknek megfelelően készült el. Tehát ezzel is 
rendelkezünk. 

A környékbeli területen nekünk kell biztosítani szerződés szerint az ideérkező 
orosz fél… Sok, tehát körülbelül ezer fő jön családosan, középirányítók, vezetők, 
ezeknek családos szálláselhelyezést biztosítunk, így folyamatban van a lakások építése 
Pakson is és a környékbeli településeken is. Itt már 160 lakás megépült annak 
érdekében, hogy az elhelyezést megoldjuk, illetve ideiglenes munkásszállás építése is 
folyamatban van. Van a telephelyen irodaház is, konténer-irodaház, 300 fős, Paks II. 
részére azoknak, akik a helyszínen fogják Paks II. részéről a munkákat vezérelni, az is 
elkészült, átadásra került.  

A környékbeli utak: több száz kilométert fölújítottunk, a Paksról kimenő minden 
útvonal fölújításra került, és minden olyan út, ami a beszállítás során akár 
személyszállítás miatt vagy teherszállítás miatt érintett. Már a 2018-as 
kormányhatározat szerint elkezdtük ezeket a munkákat, nagyon kevés dolog van hátra. 
Ugyanúgy a vasútvonal, ami Pakson a teherszállítást biztosítja, a beszállításkor nagy 
súlyú berendezések érkezhetnek vasúton, annak a vasútnak is a fölújítása befejeződött. 
Tehát a munkákkal itt tartunk. 
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Egyébként az erőmű megépítése mindenféleképpen változatlanul szándéka a 
kormánynak, mint ahogy a parlamentben a miniszterelnök úr is kijelentette. Több 
orosz-magyar egyeztetésen, fórumon is kijelentésre került, hogy mindenféleképpen 
meg kell építeni a blokkot, hisz ha körbetekintünk a világban, az energiahelyzet ma 
Európában egyre inkább azt indokolja, hogy törekedni kell arra, hogy minél kisebb 
importra szoruljunk. Ma is az a helyzet, hogy körülbelül 30 százalék importtal tudunk 
üzemelni, ezt a kitettséget viszont hosszú távon nem lehet fönntartani, hisz az az 
energiaár-robbanás, ami bekövetkezett Európában, ebben a 30 százalékban 
begyűrűzik óhatatlanul hozzánk is. 

Aki ipari vállalkozókkal, önkormányzatokkal beszélt az elmúlt időszakban, 
tudja, hogy olyan ajánlatokat kaptak a cégek, ami három-négyszerese az előző 
szerződéses ajánlatoknak. Nem véletlen, hogy az, hogy a lakosság, illetve az 
önkormányzatok átléphetnek az egyetemes szolgáltatásba, könnyebbséget jelent, 
viszont Paks I. villamosenergia-ára, ami 12 forint 20 fillérért kerül eladásra az 
erőműből, ez a 12 forint 20 filléres ár teszi lehetővé azt, hogy a lakosságnál 37 forint a 
villamos energia ára, míg Németországban, mondjuk, 120 forint vagy akár több, mert 
a pillanatnyi ár napi változó. Európában egyébként hozzánk hasonlóan Bulgáriában 
alacsony, és az összes többi országban magasabb a lakossági. Nekünk az az érdekünk, 
hogy az ipar számára is hosszú távon olcsó villamos energiát biztosítsunk, hisz a 
versenyképességünket mi az ipar olcsó villamosenergia-ellátásával szeretnénk elérni, 
és értelemszerűen a közműdíjakkal, hisz a béreket folyamatosan emelni szeretné a 
kormány, annak viszont záloga az, hogy egyre olcsóbban tudjanak az ide befektetés 
szándékával érkezők villamos energiához és közműdíjhoz jutni.  

Tehát nem változott semmi, azok a számok, amikor a brüsszeli Bizottságnál 16 
hónapra fölfüggesztésre került a beruházás, és Brüsszel vizsgálta a megtérülést, és 
vizsgálta azt, hogy állami támogatásra szorul-e a beruházás. Annál ezek a számok mind 
kedvezőbben alakultak. Mi utoljára májusban számoltunk utána ezeknek a 
kérdéseknek. Akkor a 7,35 százalékos megtérülés, ami ’17-ben került utoljára 
kiszámolásra, már 8,4 százalékos megtérülést eredményezett. Ha most 
utánaszámolnánk - bízom benne, hogy nem marad ilyen szinten Európában sem a 
villamos energia ára, de azt tudjuk, hogy a szén-dioxid-kvóta áremelkedése miatt is 
minimum fönnmarad, de nem ennyire -, a megtérülésünk akkor is egyértelműen 
hosszú távon biztosított. 

Nagyon fontos feltétele volt ennek a megtérülésnek a módszerében, ami tegnapi 
hír volt, hogy az orosz fél is elfogadta, Putyin úr kihirdette törvénnyel, aláírta, hogy a 
finanszírozási szerződés, a FIGA is módosításra került. Abban tulajdonképpen a 
csúszáshoz hozzáigazítottuk a mostani reális dátumot. Ez a reális dátum most a ’29-es 
és ’30-as üzembe lépés. A FIGA-módosítás teljes időszaka finanszírozási lehetőséget 
ad, és a szerződésmódosításnál lényeges dolog, hogy ’31-ben kell megkezdenünk a 
hiteltörlesztést. Ez azt jelenti, hogy a blokk, mások állításával ellentétben, maga fogja 
megtermelni a törlesztéshez szükséges bevételt, tehát semmilyen lakosságra való 
ráterhelést ennek az építkezésnek a végrehajtása nem okoz, hisz abból a 10 milliárd 
orosz hitelből és a 2,5 milliárd magyar hozzáadott értékből jön ki a 12,5 milliárd eurós 
támogatás. Ez lehetővé teszi, hogy fixáras legyen, és akkor a ’31-ben kezdődő 
törlesztéssel mi a megtermelt villanyból tudjuk fizetni. 

Az is egy fontos dolog a magyar állam szándéka mögött, mindig is mondtuk, 
hogy mi hívei vagyunk a megújulók és az atomerőmű együttműködésének, de 
mérnökként tudjuk, hogy ez együtt nem tudja önmagában működőképesen megoldani 
az ország villamosenergia-ellátását, hozzá a rendszerbe még be kell illeszteni egyéb 
erőműtípusokat, akár gáz, vagy tározási lehetőséget, hisz amikor süt a nap, fúj a szél, 
akkor is a villamosenergia-rendszer működésének alapelve, hogy mindig annyi 
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teljesítménynek kell lenni a rendszerben, amennyit a fogyasztók elfogyasztanak. Ha 
több van, az is üzemzavarhoz vezet, ha kevesebb, az is. Az osztrákoknak van egy 
speciális lehetősége, és van még ilyen, mondjuk, az amerikai féltekén is, ahol a 
vízerőművek mértéke, tározós erőművek mértéke lehetővé teszi, hogy tárolni tudják 
szivattyús tározós erőműben a felesleges villanyt, majd amikor szükséges, akkor 
leengedve újrahasznosítják. Magyarországnak ilyen lehetősége nincs, ezért nekünk az 
elektromos mobilitás, hidrogéngazdálkodás mellett számtalan egyéb megoldást kell 
keresnünk annak érdekében, hogy ez a két rendszer gazdaságosan, egymást kiegészítve 
tudjon működni, mert az nem kielégítő működés, hogy mondjuk, a pillanatnyilag 12 
forint 20 filléres paksi erőművet leterheljük, és helyette 32 meg 34 forint árú szél és 
nap megújuló energiával látjuk el a lakosságot, hisz ennyi az induló ár, erre rájönnek 
még a rendszerszabályozási, szállítási, egyéb díjak, akkor ebből nem lesz 37 forintos 
villany a lakosságnál. 

Azt is világosan látni kell, hogy a hazai szél- és naperőműpark ezt nem tudja 
biztosítani, hisz ezek időjárásfüggők. Február 11-én volt a magyar villamosenergia-
rendszernek a valaha mért legnagyobb teljesítményigénye, ez 7119 MW volt egy 
délutáni, szélcsendes, ködös időben. Ez is azt igazolta, hogy ekkor csak 8,3 MW-ot 
tudott, az akkor 2700 MW megújuló teljesítmény, hangsúlyozom, 8,3 MW-ot tudott 
biztosítani, míg az atomerőmű teljes névleges teljesítményen 2000 MW feletti 
teljesítményt, hisz ha a Duna vízhőmérséklete alacsonyabb, akkor nagyobb 
hatásfokkal, száz százalék fölötti hatásfokkal is tud működni a blokk. 

Egyébként mostanra a megújulók villamosenergia-rendszerbe beépített 
kapacitása 3051 MW, de itt is körbe tudunk adni akár egy egyszerűsített diagramot, 
hogy adott esetben mennyi tud a megújulókból, ebből a 3051 MW-ból rendelkezésre 
állni. Az elmúlt időszakban voltak olyan napok, amikor fogyasztók voltak a szélkerekek, 
hisz a saját házi üzemét is el kell tudni látni, akkor a hálózatba nem tudtak termelni, 
hanem csak vételezni tudtak. 

Egyébként a mi állításainkat nem kell önmagukban elhinni. A nemzetközi 
szakirodalomban az ENSZ-nek van egy új tanulmánya, amit az európai gazdasági 
bizottsága készített, ez is egyértelműen megállapítja, hogy az atomerőmű lábnyoma a 
legkisebb a megújulókhoz viszonyítva is, a gázerőművekhez és a szénerőművekhez 
képest meg jelentősen kisebb. 100 egységnyi a szénerőműveké, 40-50 egységnyi a 
gázerőműveké és 1-2 egységgel nagyobb a megújulóké, arról nem is beszélve, hogy a 
naperőműveknek van földterület-igénye. Még azt is kimutatja ez a tanulmány, amire 
mi nem is gondoltunk, hogy a naperőművek létesítésénél a végleges üzemeltetéshez 
kapcsolódó vízfelhasználás is nagyobb, mint az erőmű esetében, hisz mi a vizet, ami 
tulajdonképpen átmegy az erőművön, vissza is adjuk. (Potocskáné Kőrösi Anita 
távozik az ülésről.) 

Tehát ez a tanulmány is azt mutatja, hogy ez a leggazdaságosabb, és a 
klímavédelmi célkitűzéseket nem lehet végrehajtani se Európában, se a világon, úgy, 
hogy nem építünk atomerőműveket. Az más, hogy ez drága, a kormányzatokon átívelő 
beruházás, ezért ebben a magántőke pillanatnyilag nem mer részt venni, hisz ha 
változás van, mint Bulgáriában is példa volt rá, leállításra került. De hosszú távon a 
legkisebb az üzemanyagérzékenysége: maga az uránérzékenység nem éri el az 
üzemeltetési költség 5 százalékát, az üzemanyagköltség az 5-10 százalék között van, 
míg egy gázerőmű 60-70 százalék. Nem véletlenül mentek fel ilyen drasztikusan 
Európában az árak, hisz nem történt atomerőmű-meghibásodás, nem történt nagy 
szeneserőmű-leállás, -robbanás, hanem alapvetően a kiegyenlítő energiára használt 
gázerőművek árának a növekedése okozta ezt az árrobbanást, amivel viszont 
szabadpiaci áron kereskednek, hisz az oroszokkal való hosszú távú szerződést a német 
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fél, arra hivatkozva, hogy neki megújulóból már elegendő energia áll rendelkezésre, 
tulajdonképpen felbontotta, és ez is gondot okoz.  

Az OECD-nek - és ez egy nagyon friss anyag - a IX. hó 1-jei anyaga is 
egyértelműen azt mondja, hogy ha mi 2050-re el akarjuk érni a klímavédelmi 
célkitűzéseket, ’30-ra ezt nem látja reálisnak, de ’50-re van realitása, de csak úgy, hogy 
tulajdonképpen nincs más lehetőségünk, mint az atomerőművek megépítése. Persze a 
szélkerekeket, napot lehet használni, de alaperőmű nélkül… - az alaperőmű-kapacitást 
ezek a megoldások adják, amik gazdaságosan, hosszú távon, biztonságosan, időjárástól 
függetlenül tudnak működni. 

Hoztunk még, minden hétről csinálunk magunknak egy „elemző percek” 
anyagot (Felmutatja a szóban forgó dokumentumot.), ebben tulajdonképpen egy-egy 
hét egyszerűen, grafikonnal, szélkerékkel, egyébbel fel van dolgozva, nincs összekötő 
szöveg, műszakiaknak gyorsan értelmezhető. Ebből tudunk adni bárkinek, aki 
érdeklődik. Ebben csak számokkal bemutatjuk, hogy tulajdonképpen a megújuló 
energia az egyfajta új lehetőség, de nem oldja meg sem a klímavédelmi célkitűzéseket, 
sem azokat a célokat, hogy hosszú távon mindig rendelkezésre álljon olcsón, 
biztonságosan előállítható villany. 

Köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a felvezetőt. Képviselőtársaimat 
kérdezem, hogy kinek van kérdése. (Jelzésre:) Elsőként Riz Gábor képviselő úrnak 
adom meg a szót. 

 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter Úr! Köszönöm a 

tájékoztatóját. Valóban Magyarország egyik legfontosabb beruházásáról lévén szó, úgy 
gondolom, méltán és okkal tart igényt a széles érdeklődésre. Nyilván, mivel a beruházás 
mértéke nemzetgazdasági szempontból is bőven meghaladja a középértéket, ezért az 
ellenzék árgus szemekkel figyeli a források felhasználását. Tegye! Én úgy gondolom, 
hogy minden fillér oda s oly módon megy, ahogyan azt a szerződésben rögzítették és 
ahogyan a kormány, illetve a parlament jóváhagyta ezt a fejlesztést. 

Az előző meghallgatáson Palkovics miniszter úrnál is elindítottam egy ilyen 
kérdést és kaptam is rá választ, a miniszter úrral szintén egy olyan témakörben 
szeretnék egy pillanatra megmerítkezni, amely nemcsak számomra, számunkra, 
hanem Magyarországon kívül Európa számára is nagyon fontos kérdés. Ismerve a hazai 
energiatortát, ismerve az európai energiaszerkezetet, olyan rémképek vetülnek elénk, 
és reklámokban, egyéb felkészítőkben Nyugat-Európában az embereket már 
érzékenyítik arra vonatkozóan, hogy mi van akkor, ha megszűnik a villanyáram, mi 
történik egy órán belül, két órán belül, egy napon vagy több napon belül. Ilyen 
rémképeket vetítenek elénk. Megmondom őszintén, abszolút nem megnyugtató, hogy 
egy ilyen közeljövő víziója egyáltalán fel is merülhet. 

A kérdésem az, hogy a magyar energiatortát figyelembe véve, a villamos energia 
kapcsán pedig az európai helyünket, szerepünket, lehetőségeinket ismerve mekkora 
kockázattal rendelkezünk mi, milyen kitettségünk van az európai hálózatokkal 
együttműködve, és egyáltalán felmerülhet-e az a hazai energiatorta 
figyelembevételével, hogy az alaperőművek, a zsinóráramot adó erőművek, illetve a 
kiegészítők mellett még mindig összeborulhat-e az energiahálózatunk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mellár Tamás alelnök úr kért szót. Öné a szó! 
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DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Három rövid kérdésem van. Lehet, hogy az első 
okafogyottá vált, mert a legelején nem tudtam itt lenni, és lehet, hogy érintette ezt a 
kérdést.  

Az elmúlt napok híre, hogy az Országos Atomenergia Hivatal építkezésre 
vonatkozó létesítési engedélye késik. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ennek a 
késésnek milyen következményei vannak/lesznek az egész paksi beruházásra.  

A másik kérdés a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos. Tud-e 
szolgáltatni valami újabb információt, különös tekintettel a bodai elhelyezésre? 
Nyilvánvalóan ez engem mint pécsi képviselőt és a pécsi lakosokat különösen érinti. 

A harmadik kérdés pedig az, hogy tekintettel a jelentős anyagár-emelkedésekre, 
ami az elmúlt egy-két esztendőben lezajlott - tehát fémek, energiahordozók, egyéb 
anyagok -, az a kérdés, hogy vajon a paksi beruházás vonatkozásában kalkulálnak-e 
azzal, hogy magasabbak lesznek a költségek, és ennek nyilvánvalóan milyen 
finanszírozási megoldásai jöhetnek számításba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Keresztes László Lóránt képviselő úr kért szót. 

Öné a szó! 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Úr! Kihasználom a lehetőséget, itt talán egy picit szabadabban 
tudunk beszélni, mint a plenáris ülésen, amikor nagyon-nagyon kötött a napirenden 
kívüli felszólalások lehetősége. 

 
ELNÖK: Képviselő Úr! Elnézést! Ha a maszkját levenné! 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Bocsánat! 
 
ELNÖK: A jegyzőkönyvvezetőknek is könnyebb a dolga meg azoknak is, akik 

követik az ülést. Köszönöm. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen. Teljesen jogos! 

Köszönöm szépen, elnök úr. Többször, több fórumon próbáltam kérdezni a miniszter 
urat, hogy az engedély ki nem adása - mi ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy az 
engedély elutasítása - kapcsán említette a miniszter úr, hogy ötven nyitott kérdés van. 
A legutóbb a Fenntartható fejlődés bizottsága előtt tett meghallgatásán azt jelezte, 
illetve az ott elmondottakból arra következtettünk, hogy különösebb oka nincs annak, 
hogy ezt nem hozzák nyilvánosságra. 

Az nyilván a meggyőződésünk, hogy erről joga van tudni a magyar 
közvéleménynek, ezt biztos tapasztalták, hogy közérdekűadat-igénylést nyújtottam be 
önökhöz annak érdekében, hogy kiadják, hogy pontosan mik ezek a nyitott kérdések, 
mi szerepel benne, mi nem szerepel benne, tehát pontosan lássa a magyar 
közvélemény, hogy miért nem kapták meg a főelemek a létesítési engedélyt arra a 
határidőre, amit egyébként még egy évvel korábban a miniszterelnök úr is előrevetített.  

Szeretném egy picit konkretizálni a kérdéseimet. 2016-ban a Paks II. Zrt. 
megbízásából készült egy igen részletes geológiai kutatás, konkrétan egy ilyen kutatási 
program, egy földtani kutatási program készült el, amelynek a záró jelentése több ezer 
oldalas. Nagyon sok szakember felvetette, hogy ez a bizonyos több ezer oldalas záró 
jelentés bemutatja azt, hogy az elmúlt 30 ezer évben 20-30 komoly földrengés is volt 
az érintett területen, és ilyen szempontból nem zárható ki adott esetben, hogy ezek a 
földrengések olyan intenzitásúak legyenek, amelyek földfelszíni elmozdulást is 
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okozzanak. Ehhez képest készült egy bizonyos telephelybiztonsági jelentés, amely 
néhány száz oldal, 300 oldal. Amikor a telephelyengedélyt kiadták, akkor ezt a bizonyos 
részletes kutatási programot és ennek minden elemét figyelembe vették-e - nyilván ez 
az Országos Atomenergia Hivatalnak volt a feladata -, vagy csak ezt a rövidebb, 300 
oldalas telephelybiztonsági jelentést vették-e figyelembe? Illetve tudja-e cáfolni 
miniszter úr, hogy ebben a bizonyos 2016-os, a cég által megrendelt, sok milliárd 
forintért elkészített kutatásban valóban a nyomaira akadtak az elmúlt 30 ezer évben is 
komoly földrengéseknek? Tehát azt gondolom, hogy ezt a kérdést tisztázni kell. 

Azt is szeretném itt is megkérdezni, hogy az ötven nyitott kérdés bármilyen 
módon érinti-e a telephelybiztonságot, a földrengésbiztonság kérdését. 

A következő kérdésem, és erre szintén próbáltam a plenáris vitában utalni, hogy 
gödörásásra engedélyt kapott a kivitelező. Nem fordulhat-e elő, hogy újabb geológiai 
kutatásokra van szükség, de a létesítési engedély kiadása előtti gödörásás lehetetlenné 
tenné azokat a geológiai kutatásokat, amelyekre esetleg szükség van? 

Illetve kizárható-e, és nyilván erre is vonatkozik a kérdésem, hogy szerepel a 
nyitott kérdések között, hogy a gödörásás megkezdése bármilyen problémát okozna a 
jelenlegi működő blokkok esetében, hogy erre kiterjed-e a hiánypótlás, tehát erre 
rákérdezett-e az Országos Atomenergia Hivatal ezzel kapcsolatban, tehát bármilyen 
módon a gödörásással kapcsolatban.  

A gazdasági kockázat kérdésére is szeretnék rákérdezni: ki viseli a gazdasági 
kockázatát adott esetben, ha mégsem adják ki a létesítési engedélyt? Megelőző 
munkálatok kezdődnek, adott esetben ezek még nem kezdődtek meg, a gödörásás 
elkezdődik, és igen jelentős költségekkel jár. Akkor a Paks II. Zrt. viseli ennek a 
költségeit, vagy az orosz kivitelezők viselik a költségeit? Tehát konkrétan a gazdasági 
kockázatra szeretnék rákérdezni. 

Még egy kérdésem lenne, egy kicsit csatlakozva Mellár képviselő úrhoz. Az imént 
volt Palkovics miniszter úr meghallgatása. Nyilván az Innovációs Minisztériumhoz 
tartozik a nukleárishulladék-tározó helyszínének kutatása, tehát nem a Paks II.-
projekthez közvetlenül, de én azt gondolom, hogy a kettő egyben kezelhető. Itt rendre 
azzal válaszol Palkovics miniszter úr, most is ez történt, hogy nem született döntés. Egy 
kutatási projekt folytatódik Boda térségében, nem született döntés. Én ezt ezúton is 
szeretném megcáfolni: született döntés, ugyanis az Országgyűlés elfogadta az erre 
vonatkozó stratégiát, amiben szerepel, hogy lesz mélygeológiai tároló. Egy helyszín 
szerepel, a Bodai Agyagkő Formáció, tehát konkrétan született döntés, nyilván 
döntések nélkül nem lehetne tízmilliárdos nagyságrendben forrásokat fölhasználni a 
kutatásra. 

Ugyanakkor itt nagyjából konszenzus a térségben is, egyébként szakemberek is 
már számomra nagyon sokszor megerősítették, hogy a világon nincs arra példa, hogy 
egy ilyen nagyvárosi agglomerációhoz ennyire közel akarnának egy atomtemetőt 
létesíteni, hogy ez a helyszín is kizárható a társadalmi és gazdasági adottságok alapján. 
Körülbelül egy évvel ezelőtt indult egy újabb, 3 milliárdos fúrási program. Miért nem 
látja be a kormány, hogy a telephely esetében már most jól látható társadalmi 
problémák vannak, amit egyébként 2019 tavaszán az Országos Atomenergia Hivatal 
akkori, azóta lemondott főigazgatója is megerősített a jegyzőkönyv szerint is, hogy 
komoly társadalmi probléma érzékelhető, hogy ez a terület már csak ezért sem 
alkalmas. Miért nem lép a kormány abba az irányba, hogy ha nekünk szükségünk van 
mélygeológiai tárolóra, akkor alternatív helyszínek kutatása is megkezdődjön? Hiszen 
így megy az idő is mint erőforrás, és szállnak el vagy égnek el a milliárdok szintén mint 
pénzbeli erőforrás. Ezzel, ha a térség maga nem fogadja el az atomtemető létesítését, 
akkor konkrétan egy zsákutcás projektbe fut a kormány egyre több pénzt, egyre több 
időt feláldozva, és ilyen módon egyébként nyilván a kötelezettségvállalások miatt 
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objektív feladatunk, hogy a tárolásra Magyarország egy nemzeti szintű megoldást 
adjon. Ezt sem fogja megoldani ez a projekt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási igényt nem látok 

a képviselőtársaim részéről, így a vita ezen szakaszát lezárom. Miniszter úrnak adok 
lehetőséget arra, hogy a kérdésekre adjon választ. Öné a szó, miniszter úr. 

Süli János válaszai 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Az első kérdés Magyarország kitettsége 
volt. A nyugat-európai villamosenergia-rendszer egy összekapcsolt energiarendszer, 
tehát ha Spanyolországban történik egy üzemzavar, arra magyarországi gépek is 
reagálnak, és lehet olyan körülmény, hogy egy üzemzavar átterjedhet országhatárokon 
túl, hisz a villany úgy reagál, hogy a teljesítményhiányos helyek felé fog áramlani, és ha 
a határkeresztező kapacitások nem tudják ezt a túlterhelést elviselni, akkor ott 
automatikák bontják a hálózatot. Mivel mi 30 százalék, huszonvalahány százalék, ma 
is meg lehet nézni a mavir.hu aktuális adatát, hogy mennyi importtal megyünk, ez az 
import abban a pillanatban lecsökkenhet, hisz a távvezetékeken nem tudjuk… - de a 
rendszerben különböző automatikák vannak telepítve, aminek az a lényege, hogy a 
szigetüzemben meg tudja őrizni Magyarország villamosenergia-ellátását. Ekkor 
szintén van egy fölkészülési terv, hisz hiányzik belőle, mondjuk, 26 százalék vagy 30 
százalék, akkor mely üzemek kapcsolhatók le tartósan, milyen egyéb lehetőségeink 
vannak, hogy honnan tudjuk a hálózatépítés során… De itthonról nem tudunk jóval 
többet biztosítani. Ezért is volt fontos, amikor a kormány a Mátrai Erőmű életben 
tartása mellett döntött. Egy magánvállalkozónak nem lehet azt a kárt elvinni, amit a 
kvótaemelkedés miatt el kellett szenvedni, de az ország villamosenergia-ellátása 
érdekében az a 800 megawatt nagyon fontos, hogy az meglegyen. 

Tehát mi el tudjuk látni magunkat, az atomerőművek hosszú távon tudnak 
működni, de átmeneti korlátozásokra szükség lehet. Nem azt jelenti, hogy sötétbe borul 
Magyarország, és az a német példa, hogy majd egy virágcserép alatt égetett 
mécsesekkel melegítjük a tenyerünket, nem tud bekövetkezni, de ezért is fontos, hogy 
alaperőműnek a rendszerben kell lennie, hisz - nem akarok itt fizikaórát tartani - a 
naperőművek a saját védelmük érdekében és egy hálózati tranziens esetén 
lekapcsolnak a hálózatról. Tehát ha ott a frekvencia eltér, a feszültség hirtelen 
megváltozik, akkor nem rásegítenek, mint a forgógépekkel a tranziens jelenségre, 
hanem lekapcsolják magukat, tehát még az is teljesítményhiányt jelent. Azért van a 
Mavir, a magyar villamosrendszer-irányító, hogy szépen ezt a hálózatot újraépítse, és 
nekünk a források megvannak benne, hogy újra tudjuk építeni. Nekünk is van 
szerepünk a három lábon állásban, Gönyűn, a csepeli gázturbina, vannak tartalékok 
rövid idejű üzemre, három 120 megawattos szekunder tartalék gázturbina, amelyeknek 
az a feladata, hogy ilyenkor egyből automatikusan indulnak, és 20 percen belül fedezik 
a kieső villamos energiát. Tehát erre ezt tudom válaszolni. 

A határkeresztező kapacitások megvannak pillanatnyilag, és Szlovákia felé 
kiépítés alatt van. Ez is garanciát ad arra, hogy valahonnan, valahogy a kooperációban 
vissza lehet a rendszert építeni. Alapvetően az elmúlt időszakban Németország felől 
indult ilyen esemény, de beszélhetünk Svédországról is, amikor megkérték a 
lakosságot, hogy ne porszívózzanak, mert ott is a víztározók vízszintje… Tehát sok 
mindentől függ, hogy mire, ezért kell, mondtam, időjárástól független alaperőműveket 
építeni, létesíteni, ezért is fontos Paks II. 

A létesítési engedély kérdése. Mint mondtam, másik tíz feltétel is kapcsolódik 
hozzá, hogy a kettes fázisra, tehát magára a főépület építésére átmenjünk. Úgy látjuk, 
hogy az első negyedév végén, második negyedév elején birtokunkban lesz az engedély, 
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hisz a kérdésekre a válaszokat meg tudjuk adni év végéig, a hatóság részére át tudjuk 
adni, és a hatóság ezt föl tudja dolgozni, hogy ki tudja majd adni az engedélyt. Közben 
a további tíz feltételből a maradék nyolcat is intéznünk kell még, hogy kifejezetten 
átmenjünk az építés fázisába. Egyébként, mint mondtam, a felvonulási épületek építése 
folyamatosan zajlik. 

Boda kapcsán két képviselő úrtól is kaptunk kérdést. Paksról is az a határozat 
van egyébként, hogy kezdjük meg azt a munkát, amivel Paksot, ha minden engedély a 
birtokunkban lesz, akkor meg lehet építeni. Bodán is az van, hogy meg kell építeni, 
mert ha nem alkalmas, és a kutatófúrások arról szólnak, akkor majd máshol. De 
egyébként most miért mennénk máshova? Ott is vannak lakók, ott is lehetnek 
elégedetlenkedők. Tehát sehol se tudunk Magyarországon belül olyan településen 
bármilyen kutatást elkezdeni, ahol akár ne lehetne megteremteni a lakossági 
tiltakozást. 

Akivel mi jogszabályilag kapcsolatban vagyunk, az a meglévő települések 
társadalmi és ellenőrző testülete Bodán, és a környező képviselők, ha kell, együtt, tehát 
polgármesterekkel, polgármester asszonyokkal. Én ott egyetlenegy alkalommal sem… 
- már több mint tizenegy éve, elsőként kapcsolódóan a tájékoztató kamionunkat is ott 
mutattuk be már körülbelül 11 évvel ezelőtt, azóta rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a 
Boda környéki településekkel. Idén is voltam ott, önök közül nem volt ott senki, tehát 
én ott semmilyen tiltakozást nem érzékeltem. Az, hogy Pécsen föl lehet lázítani bárkit 
annak érdekében, hogy ebből ne legyen semmi, alkotmányos joga mindenkinek, tehát 
azzal én meg nem tudok mit kezdeni. Tehát majd megegyezünk. De jogszabályilag 
nekünk az adott térséggel, a határos településekkel kell tartani a kapcsolatot, ez 
törvényileg így működik, és ott semmilyen ellenérzést nem kaptunk, sőt, támogatást. 
Mindenki azt szorgalmazza, hogy csináljuk már ott a kutatófúrásokat, érjünk már a 
végére, hogy lesz-e tároló vagy nem lesz tároló.  

Én egyébként megértem a pécsieknek az aggodalmát, de mindenütt lehet találni 
egy olyan települést vagy egy olyan országot, amelyiknek más az érdeke. Úgy, mint 
Magyarország ellen Ausztria is intenzíven tiltakozik, de nemcsak ellenünk, Szlovákia, 
Csehország, Szlovénia ellen is. Annak mindig megvan az oka, azt nem a mi dolgunk 
eldönteni, hogy ki miért tiltakozik. De ez is a nemzetközi szabályoknak, eljárásoknak 
megfelelően történik.  

A nagyaktivitású hulladékba, mi többször elmondtuk, nem fog beletartozni a 
kiégett üzemanyag, hisz arra ma is biztató hírek vannak, hogy már kísérleti 
üzemanyagot állítottak elő belőle, és annak az a vége, hogy feldolgozásra kerül, és 
hulladékként való eltemetésére nem fog sor kerülni. Tehát itt jóval kisebb 
mennyiségről van szó, és ha oda bármit is viszünk, akkor annak olyan kutatási 
eredménnyel kell zárulni, hogy semmilyen esetben se veszélyeztessük Péccsel 
összefüggően akár a vízrendszert, akár a környezeti, egyéb rendszert - ez meg 
egyébként közös felelősségünk.  

Én úgy láttam ott, mert pont egy előadás volt, hogy azt mindig meg lehet 
kérdőjelezni, hogy a magyar kutatók meg a magyar, akár földtani kutatással foglalkozó 
szakemberek felkészültsége milyen, mindig lehet rá hozni három nyugati ellenpéldát 
vagy itthonról egy sértett kutatót, aki valamilyen oknál fogva valamiből kimaradt, és 
akkor ő a saját érdekei mentén elő tud adni egy másfajta véleményt. Én azt gondolom, 
hogy nekünk az a legfontosabb, hogy a magyarországi műszaki és kutatói, akadémikusi 
tudást elfogadjuk. Körültekintően volt megkutatva.  

Itt egy kicsit áttérek a másik pontra, majd még válaszolok a képviselő úr utolsó 
kérdésére. A Paks I. telephely tulajdonképpen 40 éve folyamatos földrengéskutatásnak 
a telephelye, hisz amikor az I-IV. blokk épült, akkor földrengésvédelmi kritériumok a 
tervezésben nem szerepeltek, akkor szélsebességre és hóterhelésre volt tervezve az 
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épület. Az uniós csatlakozás felé haladva kellett nekünk utólag teljes mértékben 
földrengésálló minősítésnek megfeleltetni az erőművet, és ekkor tulajdonképpen azt 
lehetett megállapítani, hogy nincs még egy ilyen mértékben megkutatott telephely az 
egész Kárpát-medencében, mint amit mi folyamatosan végeztünk. Ebben lehet 
nemzetközi szakértőkre hivatkozni, hogy most ők nem találják alaposnak, mi pedig 
nemzetközi szakértőkre hivatkozva alaposnak találjuk. Ezt 2004-ben és az uniós 
csatlakozásnál is nemzetközi szakértők is értékelték, hisz nem engedtek volna be 
bennünket az Unióba egy olyan blokkal, ami nem felelt meg. Akkor is megállapításra 
került, hogy a paksi négy blokk mindenféle szempontból megfelel az azonos szinten 
álló, azonos élettartamú nyugati blokkok műszaki, biztonsági színvonalának, és a 
biztonsági színvonalban értelemszerűen a földrengésállóság kérdése is szerepel. 

Bodához visszatérve: itt csak kutatás zajlik. A kutatások értékelése még nem 
történt meg, még nincs befejezve, mert még további kutatófúrást kell végezni a tervek 
szerint. A kutatófúrások értékelése után ki lehet mondani, akkor lehet továbbhaladni, 
és meg kell ott is szerezni mindenféle engedélyt, a környezetvédelmit, a telephely-
létesítésit. Tehát nagyon az elején vagyunk. De, hangsúlyozom, az lenne drága, ha most 
mi két helyen kutatnánk egyidejűleg, majd ha ez nem sikerül… Ez ugyanolyan, mint 
egy K+F, minden pénzbe kerül. Vagy beigazolja az élet, hogy jó felé kutattunk, jó felé 
fejlesztettünk, és akkor sikeresek vagyunk, ha nem, akkor pedig ez része az életünknek, 
hogy valamilyen irányban elindulunk, és utána irányt kell változtatni akár egy műszaki 
kérdés megoldásában, mert nem biztos, hogy az első... De ha nem foglalkozunk vele - 
ezt egyéb dologra mondom -, akkor biztos, hogy lemaradunk mondjuk a kutatás-
fejlesztés területén, ha mindig azt várjuk, hogy minden egyes befektetett fillérünkből 
mindjárt óriási haszonra teszünk szert. Ez így van Boda kapcsán is. 

Majd ezen sokat fogunk, egyébként lesz még időnk vitatkozni meg elmélkedni, 
mire abból a nagy aktivitású hulladéktároló megépülhet, hisz a további engedélyek 
kiadásánál joga van ügyfélként bejelentkezni bárkinek, ügyfélként részt venni a 
folyamatban. Tehát én ezt a törvényi lehetőséget tudom ajánlani, mert minden törvényi 
feltételt, ahogy Paks II.-nél is betartottunk, betartunk most is, Boda esetén is - a 
kollégáink, mert nem mi csináljuk, ez az RHK Kht.-nek a feladata, ők is betartanak 
mindent. 

A nyersanyagárak növekedése, ezt Mellár Tamás úr kérdezte meg. A 
nyersanyagárakról azt tudjuk mondani, hogy igen, drasztikusan megnőttek. Egyelőre 
az Unió által jóváhagyott szerződés szerint a 12,5 milliárd euróból kell megépíteni az 
orosz félnek, ez egy fixáras szerződés. Értelemszerűen vis maior helyzet kialakulhat, 
arra lehetőséget is ad az Unió. Eddig is végrehajtottunk már több szerződésmódosítást, 
de nekünk minden egyes szerződésmódosítást jóvá kell hagyatnunk a brüsszeli 
Bizottsággal. Tehát ha ettől az értéktől el fogunk térni, és egyértelműen mondjuk az 
acélárak világpiaci ára, de akár csak az építőanyagok, cement, egyéb, betonvasak 
áremelkedése indokolttá teszi, akkor vissza kell mennünk, és jóváhagyja az új 
keretszámokat. De akkor is mindig igazolnunk kell, az mindig követelmény lesz, hogy 
olyan árig térhetünk el, hogy a megtérülés, illetve a tiltott állami támogatás kérdése 
nem merülhet fel. Tehát minden egyes szerződésmódosításnál nekünk eddig is ki 
kellett arra térni, hogy akkor a megtérülés változatlanul rendben van, és változatlanul 
nem kell ehhez hozzáadni tiltott állami támogatást. 

A kérdése, hogy a létesítési engedélykérelmet nem kaptuk meg hiánypótlásra. 
Tehát a szóhasználat jelentős, mert ha elutasították, akkor elutasították. Ha az önök 
szóhasználata szerint ez annyi, hogy esély sincs rá, mert el van utasítva, akkor majd 
visszamehetünk később egy új engedéllyel. Mi nem véletlenül használjuk a 
hiánypótlást, mert az teljesen más jogi kategória. Az a mérnöktársadalomnak is 
tulajdonképpen a megsértése, hogy mondjuk, a hároméves munkáját a több száz 
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munkatársunknak úgy minősítjük, hogy ki van dobva vagy el van utasítva. Hiánypótlást 
kért a hatóság. Mint mondtam, 410 ezer oldal ez, ami a végén a hatóságnál beadásra 
került, ezt 15 munkabizottságban végezték. Egy része a kérdéseknek arra irányult, hogy 
a 15 munkabizottságnak… Ebben a 15 hónapban nem biztos, hogy minden feltételt le 
tudtak rendezni akár házon belül. A kérdések egy részére egyből lehetett választ adni, 
hogy azt nem abban a fejezetben, nem abban a munkabizottságban kell keresni, hanem 
itt. Tehát ezért lehetett az, hogy a közel 500 kérdés nem 500 probléma, hanem kérdés.  

És az is kérdés lehet, hogyan tervezünk zömében orosz szakértői terv alapján. A 
munkanyelv angol, és a hatóság magyarra fordítva kérte be az anyagot. Tehát 
akármennyire háromszintű fordítási ellenőrzés volt minden oda-vissza fordításnál, 
lehet olyan mondatvég, szóvég, amit szintén egy-két esetben a hatóság nem tudott 
értelmezni, mert az oda-vissza való fordítás esetén, mondjuk, félreérthető lett a mondat 
vége, de ezeket is tisztáztuk egyértelműen. 

Egyébként egy ilyen folyamat, amikor engedélyezési eljárás zajlik, sehol a 
világon nem nyilvános. Ezek olyan speciális kérdések, amiket csak arra lehetne 
használni, amire. Nem minősítek senkit. Énszerintem arra lehetne, hogy ezt sem 
tudták megválaszolni, akkor valószínűleg nem is értenek hozzá. Tehát semmilyen ilyen 
munkaanyag nem kerül sehol publikálásra, ez a hatóság meg az engedélyes közötti 
megbeszélés alapja. Abban mindenki nyugodt lehet, hogy a hatóság addig nem adja ki 
az engedélyt, és nekünk sem kell olyan engedély, amiről tudjuk, hogy nincs 
kimunkálva, hisz olyan erőművet szeretnénk megépíteni, amiről nem menet közben 
derül ki, hogy nem tudjuk megépíteni, és 60 évig pedig üzembiztosan üzemel. El 
szoktam mondani, hogy Rákóczi Pétert kivéve, aki még nem költözött le Paksra, 
bátorítottuk, hogy ott vegyen majd magának ingatlant, de mi mindnyájan paksiak 
vagyunk, ott élünk, ott élnek a gyerekeink, nekem már három unokám, tehát mi nem 
olyan atomerőművet akarunk, hogy annak a környezetében, mondjuk, ne tudjunk 
megélni, ne tudjunk biztonsággal akár az unokánknak lehetőséget adni, hogy majd ők 
is ott alapítsanak családot. Tehát ez a felelősség. 41 éve foglalkozom atomenergetikával, 
végzett mérnökként odakerültem, a kollégáim is több évtizede csinálják ezt a munkát.  

Mi egyértelműen arra törekszünk, hogy a hatóság tegye föl azokat a kérdéseket, 
vonja be azokat a szakértőket, akiket még alkalmasnak talál, hogy segítsék az ő 
munkáját, és ha fölmerül bármilyen kérdés, azt a kettőnk viszonyában kell rendezni, 
hisz önök hozzáadott értéket nem fognak tudni ebben a vitában vagy a kérdések 
rendezésében biztosítani, hanem csak arra fog alapot adni, hogy a mi mérnöki 
munkánkat, mondjuk, negatívan minősítsék. Bármilyen folyamatban, egy családi ház 
építésénél is fölmerül az engedélyes meg a hatóság között kérdés, amit tisztázni kell, de 
a szomszédnak semmi köze hozzá, a végére kell járni, amihez köze van, azt meg 
megoldják, hogy a mezsgyétől ennyire vagy amannyira. Mi pedig a telephelyi 
környezetvédelmi engedélyezés során ezeket a kérdéseket tisztáztuk. 

Ugyanúgy tisztáztuk a nemzetközi előírásnak megfelelően: mi hét országban 
tartottunk közmeghallgatást. Ebbe beletartozik Ausztria, Németország, Szlovénia, 
Horvátország, Szerbia, Ukrajna és Románia. Romániában három városban. Minden 
illetékes országnak az ezzel kapcsolatos felelős minisztériuma kiadta a hozzájárulást 
ahhoz, hogy ez a paksi atomerőmű megépülhet. Minden tervezési, engedélyezési 
eljárásunkat rendben találták. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is a 
gyakorlatunkat, aminek eleget tettünk, egyértelműen pozitívnak értékelte, mert nem 
kiharcolni kellett, hogy ezt a munkát elvégezzük, hanem automatikusan ezzel az 
ajánlattal éltünk. Tehát akkor az osztrák partner sem tett semmilyen észrevételt 
irányunkba, hogy nem adja ki ezt a hozzájárulást, országhatáron áthúzódó hatást fog 
érzékelni, egyéb. Tehát mi a törvények, jogszabályok szerint jártunk el, és ezután is úgy 
járunk el. 



54 

 

Azt meg elmondtam a Fenntartható fejlődés bizottsága ülésén is, hogy mivel 
Ausztria ’78-ban nem indította el egy meglévő erőművét, teljes mértékben egy 
népszavazás keretében megállította, ő azóta az összes határos ország ellen föllép 
atomenergiában. Ráadásul a gazdasági érdeke is azt kívánja, ahogy idéztem azt a 
honlapot, hogy Ausztria tulajdonképpen jól tud velünk kereskedni, kellemes 
haszonnal, hisz ha nálunk felesleges villany van, és én nem tudom eltárolni, akkor ezt 
tárolásra neki adom el elég olcsón, és utána, amikor csúcsidőben nekem szükségem 
van erre a villanyra, akkor jó drágán, mondjuk 30 forint különbséggel forgalmazza 
kilowattóráját. Persze, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy mondjuk, nekünk más hosszú 
távú megoldásunk ne lehessen. Ezért vannak osztrák szakértők, a telephelyföldrengés 
kérdését is újranyitják, a telephelyengedély tárgya volt, hogy a telephely alkalmas-e 
arra, hogy a létesítményt ott építsük meg, a környezetvédelmi engedély szól arról, hogy 
a környezetet nem károsítja az odaépített létesítmény, tehát ezeket az engedélyeket 
akkor megszereztük. Utólag megint elkezdeni új feltételeket… 

Még egy, a földrengéssel kapcsolatos kérdések elemzése. Több tudományos 
ülésen és a Tudományos Akadémia nyílt ülésén is erről előadásokat hallgathattunk 
meg, tehát nem árultunk zsákbamacskát. A hatóság is, azt hiszem, önnek megírta 
levélben is, hogy nem lát olyan új, fölmerülő körülményt, ami indokolná, hogy 
újranyissuk a telephelykutatás kérdését. 

Az 5 méterig való földletermelés pedig: tulajdonképpen egy föltöltött terület az 
egész telephely, 220 hektár az 1-4. blokk területe, hisz kezdetben is 4000 megawattos 
telephelyként vettük számításba. A ’80-as évek végén már két darab ezres blokk kiviteli 
terveinél voltunk, csak aztán a rendszerváltás és a visszaesett ipari fogyasztás már nem 
indokolta, hogy ezt a két blokkot megépítsük. 

Tehát azt kell mondani, hogy itt ebben az 5 méteres mélységben tulajdonképpen 
nem nyúlunk semmihez, nincs ilyen mértékű földtani kérdés, amit ott szétrombolnánk 
vagy megsemmisíthetnénk. A telephely környezetében pedig több 2000 méteres 
mélyfúrást végeztünk, és a telephelyen belül pedig több száz darab 100 méteres, 200 
méteres kutatófúrást végeztünk. Használtunk űrgeológiai, mindenféle módszert. A 
teljes térség le volt úgy huzalozva, hogy rezgéseket keltettünk, válaszfüggvényeket 
vizsgáltunk. Tehát azt tudom mondani, amit az elején is mondtam önnek, hogy ez a 
legjobban megkutatott térsége a régiónak, és lehetnek, lehettek események, de itt arra 
kell méretezni a blokkot, hogy a 100 ezer évben előforduló földrengés esélye milyen. 
Tehát minden méretezési, minden egyéb munkát ennek megfelelően végeztünk el. 
Ezzel kapcsolatban nem tudok új körülményt önnek mondani, ami arra irányulna, hogy 
a hatóság akár ezzel kapcsolatban újranyitná a kérdéseket. 

Nem tudom, azt gondolom, hogy majdnem minden kérdésre, próbáltam minden 
kérdésre válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Én is azt gondolom, hogy a részletes 

bevezető után a képviselőtársaim által felvetett kérdésekre is érdemi válaszokat 
kaptunk, úgyhogy ezt köszönjük szépen. 

Ahogy a miniszter úr is említette, az időközben beállt változások, nemcsak az 
energiahordozók árainak a drasztikus emelkedése, hanem az az energiahiány, ami 
egész Európát érinti, még jobban megerősít bennünket abban, hogy a korábbi 
döntésünk helyes volt, amikor a két új blokk megépítéséről döntöttünk. Sőt, én még 
emlékszem arra a döntésre, ami 2009-ben történt talán vagy 2008-ban, hogyha jól 
emlékszem, akkor is országgyűlési képviselő voltam, amikor még ellenzéki 
képviselőként támogattuk a két blokk megépítéséhez szükséges előkészítő munkák 
elkezdését. Akkor még az akkori kormánypártok, a baloldali kormánypártok is 
támogatták ezt.  
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Nem lehet kérdés, hogy a magyar gazdaságnak folyamatos energiaellátásra, a 
magyar háztartásoknak és a magyar gazdaságnak is relatív olcsó energiára van 
szüksége, hiszen különben nem tudjuk fenntartani a rezsicsökkentés intézményét, és 
nem tudunk versenyképesek lenni a működő tőke beáramlását illetően. Hiszen amikor 
arról beszélünk, hogy Magyarország évek óta az első két helyen áll, Csehországgal 
felváltva hol elsők, hol másodikok vagyunk a működőtőke-beáramlás mértékét illetően, 
illetve ebben az évben, a válság után Európában elsők vagyunk a kiemelkedően magas, 
27 százalékos GDP-arányos beruházási rátával, akkor ebben nemcsak a kitűnő adózási 
környezet, illetve a kormány konzekvens, vállalkozásokat támogató gazdaságpolitikája, 
hanem az energiabiztonság is nagyon fontos szerepet játszik, amit, azt gondolom, hogy 
a következő időszakban a két új blokk megépítése nélkül nem tudunk megtenni. 

Úgyhogy a miniszter úrnak, az államtitkár úrnak, a kollégáiknak is köszönjük 
szépen az eddigi erőfeszítéseket. Én nagyon remélem, hogy a jövő év tényleg áttörés 
lesz a beruházással kapcsolatban, hiszen ahogy a miniszter úr is említette, az első 
negyedév végén, a második negyedév elején végre minden szükséges engedéllyel 
rendelkezni fog a beruházás ahhoz, hogy egy érdemi ugrás történjen a mostani 
előkészítő munkálatokhoz képest. 

Köszönöm szépen, hogy idefáradtak a bizottság ülésére. 

Egyebek 

Ha még egy percet tudnak maradni, miniszter úr, akkor a napirendi pont 
lezárását követően egy gyors technikai kérdésem lenne még. Az egyebek napirendi pont 
keretében van-e képviselőtársaimnak felvetése? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
nincs. 

Valószínűleg ez volt az utolsó bizottsági ülésünk. Ha váratlan napirendi pont 
nem kerül még elő a jövő hét hétfő-keddi parlamenti ülésnapokon, akkor ebben az 
ülésszakban nem lesz több ülésünk. Köszönöm szépen képviselőtársaimnak a kitartó 
munkájukat, azt, hogy a nehéz körülmények ellenére az ellenzéki képviselők és a 
kormánypárti képviselők is folyamatosan biztosították a bizottság 
határozatképességét.  

A mi bizottságunk a Törvényalkotási bizottság mellett a legtöbb napirendi 
pontot megtárgyaló bizottság, úgyhogy kiemelt munkánkat folyamatosan tudtuk 
teljesíteni a nehéz körülmények ellenére, és ezt minden képviselőtársamnak külön 
köszönöm. 

Az ülés berekesztése 

Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok! A bizottság ülését és 
ezzel az ülésszakot is bezárjuk. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 03 perc) 

  Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Farkas Cecília és Földi Erika 


