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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a sajtó 
munkatársait, a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. 

Bejelentem, hogy Barcza Attila urat Hargitai János alelnök úr, V. Németh 
Zsoltot Szűcs Lajos alelnök úr, Horváth Istvánt Tilki Attila alelnök úr, Szabó Zsoltot 
pedig Boldog István alelnök úr helyettesíti. Így megállapíthatjuk, hogy ennek megfelelő 
határozatképes a mai bizottsági ülésünk.  

A napirendre vonatkozó javaslatról szóló döntés következik. Képviselőtársaim a 
múlt héten megkapták e-mailben az ülés napirendi javaslatát.  

A napirendi javaslathoz házszabályszerűen kiegészítő módosítás érkezett 
Mesterházy Attila képviselő úrtól; a bizottság tagjai ezt írásban előzetesen megkapták. 
Képviselő úr azt indítványozta, hogy a mai ülésen kerüljön sor a „Tájékoztató a 
letelepedési magyar államkötvényről, a nemzetgazdasági érdekből letelepedési 
engedélyt szerzett befektetők, illetve családtagjaik számáról, a program 
adósságfinanszírozásban betöltött szerepéről és a letelepedési államkötvények vásárlói 
által végrehajtott magyarországi beruházásokról” című napirendi pont 
megtárgyalására, a pénzügyminiszter, a belügyminiszter és az Államadósság Kezelő 
Központ meghívása mellett.  

Elsőként e kezdeményezésről kell dönteni. Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy a 
bizottság megtárgyalja a mai ülésén ezt a napirendi pontot. (Szavazás.) Kettő igen. 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Kilenc nem. 
Tartózkodott valaki? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Tehát 9 nem és 2 igen szavazat mellett 
ezt a napirendi pontot nem tárgyalja ma a bizottság.  

Most kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a kiküldött napirendi 
javaslattal. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem 
támogatta? (Szavazás.) Nincs. Tartózkodott valaki? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk a napirendet. 

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

Ennek megfelelően rátérünk az 1. napirendi pontra: Bártfai-Mager Andrea 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter asszony éves 
meghallgatására kerül sor. 

Köszöntöm miniszter asszonyt, kollégáit. A napirendi pont tárgyalását 
megnyitom. 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján a minisztert 
a miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező bizottság évente meghallgatja. 
Miniszter asszonyt a bizottságunk kinevezése előtt, 2018. május 15-én hallgatta meg. 

Mielőtt megadnám a szót miniszter asszonynak, tájékoztatom önöket, hogy a 
miniszter asszony kezdeményezte a szemléltetés engedélyezését. Erről az 
Országgyűlésről szóló vonatkozó törvény szerint a bizottságnak döntenie kell. 
Kérdezem tehát, ki az, aki egyetért azzal, hogy miniszter asszony a 
szemléltetőeszközöket használhassa. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy ezt egyhangúlag elfogadtuk. 
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Felkérem miniszter asszonyt, hogy tartsa meg expozéját. Azt követően pedig a 
bizottság tagjai felteszik kérdéseiket, megteszik észrevételeiket; ezek számától függően 
pedig majd meglátjuk, hogy hogyan folytatjuk. Köszönöm szépen. Miniszter asszony 
öné a szó, parancsoljon! 

Bártfai-Mager Andrea expozéja 

BÁRTFAI-MAGER ANDREA tárca nélküli miniszter: (Előadását vetített 
prezentációval kíséri.) Tisztelettel köszöntöm a bizottságot, külön tisztelettel a 
bizottság elnökét és jelen lévő tagjait. Azt is köszönöm, hogy döntésükkel hozzájárultak 
ahhoz, hogy a bizottsági meghallgatás esetében az üzleti életben megszokott és 
egyszerű prezentációs technikát alkalmazhassak. 

Mint elnök úr is említette, 2018. május 15-én jártam a bizottság előtt 
meghallgatáson, és a bizottsági meghallgatások eredményeként is tárca nélküli 
miniszterként 2018. május 22-e óta felelek az állami vagyon felügyeletéért, az állami 
vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért, a nemzeti közműszolgáltatásokért, a 
nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a postaügyért és a szerencsejáték-szervezés állami 
felügyeletéért.  

2018. május 22-e óta a tulajdonosijog-gyakorlás egy tárca nélküli miniszter 
kezébe került, és ez egy különleges pillanat abban a tekintetben, hogy a kormány 
szervezete átalakult, és az állam mint megrendelő és az állam mint tulajdonos funkciója 
kettévált. A legszorosabban az ITM-mel dolgozunk együtt, de természetesen ez a 
megrendelői és tulajdonosi funkció kettéválása azt is eredményezi, hogy az összes 
szakmapolitikai területtel, az összes minisztériummal együtt kell dolgoznunk, hiszen a 
szektorális stratégiák megalkotása, ami a szakmapolitika felelőssége, nyilvánvalóan 
támaszkodik és támaszkodhat az állami vállalatokra, és viszont: az állami vállalatok is 
hatnak arra a tapasztalataikkal, hogy milyen típusú szakmapolitikai 
kezdeményezéseket érdemes az államnak tennie. 

A munkám első lépéseként egyes társaságok tulajdonosijog-gyakorlását az MNV 
Zrt.-től átvettem, mert úgy ítéltem meg, hogy ezek mind olyan feladatok, amelyek a 
magyar emberek napi életét meghatározzák; olyan közszolgáltatásokat jelentenek ezek, 
amelyekben a közvetlen miniszteri irányítás és a politikai felelősségvállalás 
elengedhetetlen. A második feladatunk pedig az volt, mint minden esetben, amikor 
átadás és átvétel következik be - az üzleti életben is így szokás -, a társasági portfólió 
kockázati szempontú kitettségét mértük fel a kollégáimmal.  

A tulajdonosijog-gyakorlás alapelveinél volt és van is egy zsinórmércénk, 
zsinórmértékünk: a 2010-ben meghatározott vagyonpolitikai szemléletnek és céloknak 
megfelelően kívántunk és kívánunk 2018-tól is dolgozni. Tehát célunk a közvagyon 
gyarapítása, az, hogy a közvagyon értékállóságát őrizzük meg, és természetesen az, 
hogy a ránk bízott vagyonnal felelősen gazdálkodjunk. Ennek a vagyonnak az 
összértéke megközelíti a 17 000 milliárd forintot. De természetesen a zsinórmérték 
csak az egyik nagy szervező elv, a tulajdonosijog-gyakorlás stratégiáját és célrendszerét, 
illetve ennek négy évre szóló meghatározását nem tudjuk és nem is akartuk elkerülni. 
Ezért végig kellett azt is gondolnunk, hogy a polgári kormány tárca nélküli 
minisztereként mit gondolok és mit gondol a csapatunk a tulajdonról. Ugye, a tulajdont 
úgy fogjuk fel, hogy az egy olyan intézmény a polgári jogban, amely jogok és 
kötelezettségek összességét jelenti. Nem véletlenül rögzíti az Alaptörvény is azt, hogy a 
tulajdonnal együtt társadalmi felelősség is jár, és meglepő - vagy nem meglepő - módon 
akár privát jogalanyokat is terhelhet eseti jelleggel a társadalmi felelősségvállalás. Mi 
úgy ítéljük meg, hogy ha az állam tulajdonosként jár el, akkor az államnak hivatásszerű 
kötelessége a társadalmi felelősségvállalás és a vagyon társadalmi céloknak alárendelt 
működtetése.  
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Melyek ezek a társadalmi célok, amelyek egy újabb zsinórmércét jelentenek? A 
közfeladatok ellátása, a lakossági közszolgáltatás biztosítása, a társadalmi szükségletek 
kielégítése, s természetesen a kormány gazdaságpolitikai céljainak megvalósítása. 
Ehhez eszközökkel is rendelkezünk; eszközökkel rendelkezünk a vagyonmegőrzéshez, 
az érték- és állagvédelemhez, és felelősségünk az is, hogy az állami vagyont és annak az 
értékét, hasznosítását, gyarapítását ne csak úgy értelmezzük, hogy mindig új elem kerül 
a portfólióba, hanem úgy is értelmezzük, hogy a társadalmi célokat nem szolgáló 
vagyonelemeket vonjuk ki a portfólióból. Tehát a portfóliótisztítás, amiről önöknek is 
beszéltem a tavalyi meghallgatásom során, a mi értelmezésünkben ezt jelenti, és ennek 
minden esetben átlátható, szabályos, professzionális és költségtakarékos működés 
során kell megvalósulnia.  

A célrendszer érvényre juttatásának három szintjét határoztuk meg: 
szabályozóként, kormányzati szinten és portfóliószinten is másképp kell eljárnunk. 
Szabályozóként létrehoztuk az állami társasági portfólió tulajdonosijog-rendszerének 
átlátható, egységes szabályozását egy miniszteri rendeletben, és egy háromszintű 
rendszert hoztunk létre; erről a későbbiekben fogok szólni. Elősegítettük az állam, az 
önkormányzatok, az egyházak és a közhasznú szervezetek körülötti vagyonmozgások 
végrehajtását, hogy ezeknek az áramlása rendezett legyen minden irányban. Növeltük 
a vagyon védelmi szintjét, és megtiltottuk azt, hogy többségi befolyás esetén a tulajdoni 
arányoktól eltérő mértékű szavazati jogot biztosítsanak más tulajdonostársnak. S a mai 
napig is felülvizsgáljuk és hatékonyabbá kívánjuk tenni a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő értékesítési rendszerét. 

Kormányzati szinten stratégiai partnerként tekintünk a szakpolitikát irányító 
miniszterekre, és az állami társaságokkal együttműködve hajtjuk végre a szakpolitika 
célkitűzéseit. A társasági működés tapasztalataival hatunk vissza a rendszerre, és 
szeretnénk a jövő stratégiáinak megalkotásában részt venni.  

Portfóliószinten a tulajdonosi feladatokat egységes eljárásrend szerint látjuk el, 
és a teljes portfólióban egységes elvek alapján érvényesítjük a tulajdonosi kontrollt a 
tervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés során. Egységes követelmények, szinergiák 
kiaknázása jellemzi a munkánkat, illetve a céljainkat. A portfóliós tapasztalatainkat 
átadjuk az egyéb állami tulajdonosijog-gyakorlóknak. Ebben a feladatomban 
kormánybiztosként segít dr. Juhász Edit államtitkár asszony, az úgynevezett 
menetrendi munkacsoportban pedig dr. Fónagy János miniszterelnöki biztosként is 
segíti ezt a fajta munkát. 

Hogyha már van zsinórmértékünk, akkor fontos azt is tudniuk önöknek, hogy 
milyen alapelvek mentén szervezzük a munkánkat. Itt nagyon egyszerű dolgokra kell 
gondolniuk. Meggyőződésünk, hogy a hosszú távú sikereket nem a hosszú távon látható 
jövőben érjük majd el, a sikereket a mai munkánk alapozza meg, s az a küldetésünk, 
hogy gyarapítsuk a közvagyont, az értékállóság növekedjen, és gazdálkodjunk vele 
felelősen és hatékonyan vele minden pillanatban. 

Miután piaci vállalatoktól jöttem, ezért olyan kollégákkal dolgozom együtt, 
akikkel egységesen valljuk azt, hogy a legjobb piaci gyakorlatokat és a legjobb 
módszereket kell az állami társaságok stratégiájához, sajátosságaihoz igazítani, és az 
állami vállalatokat is lehet a nemzetközi sztenderdek alapján és a nemzetközi 
elvárásokban bevált módszerekkel irányítani.  

A tulajdonosi szándék érvényesítéséhez, azt gondoljuk, nemcsak célok kellenek, 
hanem az idő sem mindig nekünk dolgozik, tehát a gyorsaság szempont, ezért 
számunkra az is fontos volt, hogy oda telepítsük a döntéseket, ahol a legtöbb 
szakértelem és a felelősség jelentkezik. Ezért a tulajdonosi irányítás rendszere 
háromszintűvé alakult. A tárca nélküli miniszter közvetlen irányítása alá tartoznak a 
stratégiai jelentőségű vállalatok, a közszolgálatok, közszolgáltatással foglalkozó 
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vállalkozások, illetve mindazon problémás vállalatok, ahol strukturális átalakításra van 
szükség. Mert önök is tudják, hogy egy olyan időszakban élünk, amikor a XXI. század 
kihívásai egyes, nemcsak állami vállalatokat alapjaiban, tehát struktúrájukban 
rengetnek meg. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szintjén azok a vállalatok maradtak, 
amelyekről a továbbiakban is gondolkodni kell; hogy milyen elvek mentén kell azt a 
portfóliót rendezni, azt egy-két ponttal későbbi oldalon mondanám el részletesebben. 
S tulajdonosijog-gyakorlóként jelennek meg a minisztériumok is. Itt az volt a rendező 
elv, hogy azok a társaságok kerüljenek a minisztériumok közvetlen tulajdonosijog-
gyakorlása alá, ahol a szakmapolitikai szempontnak nagyobb súlyt kell adni, és 
fontosabb szerepe van néhány esetben a gazdaság pőre számainál is. (Böröcz László 
távozik az ülésről.) 

Milyen feladataink vannak? A feladatainkat három csoportba soroltuk, ezek a 
feladatok az alábbiak: stratégiai irányok meghatározása, a tervezési és a 
kontrollingfeladatok nyomon kísérése, és a rendelkezésünkre álló szabályozási 
eszközök hatékony és egyértelmű alkalmazása.  

A stratégiai irányok meghatározásánál a stratégiákat kielemezzük, a működési 
kockázatokat felmérjük, a HR- és beruházási körképeket elkészítjük - ma a vállalataink 
életében ezek jelentik a legnagyobb kihívásokat -, és hangsúlyt fektetünk arra, hogy az 
állami vállalatokat egységes portfólióként tekintsük, ezért fel kell térképeznünk a 
szinergiákat is; magyarán meg kell találnunk azokat a területeket, ahol az állami 
vállalatok sikeresebben és együttesen jelenhetnek meg a piacon.  

A tervezés és a kontrolling folyamata egész évben zajlik. Mi határozzuk meg a 
tervezési irányelveket, tervtárgyalásokat folytatunk le az irányításunk alatt álló állami 
vállalatokkal, meghatározzuk és elfogadjuk az üzleti terveket és az egész társaságra 
vonatkozó prémiumfeladatokat, valamint kiépítettünk egységes rendszerben egy 
kontrolling- és beszámolórendszert.  

A szabályozási eszközök kapcsán szeretném kiemelni, hogy a tulajdonosi 
ellenőrzés, a létesítő okiratok felülvizsgálata, a szabályzatok és dokumentumok 
ellenőrzése és a bürokráciacsökkentés kiemelt feladatunk. Minden feladatunk során az 
a meghatározó és irányító elvünk, hogy ez minden vállalatunkra egységes, előre tudott, 
ellenőrizhető és kimondott legyen; magyarán, ne csak mi akarjuk, hanem a vállalat is 
fogadja el ezeket.  

Jelenleg 38 társaság áll az NVTNM, magyarán a tárca nélküli miniszter 
közvetlen irányítása alatt. Ennél a stratégiai célunk az, hogy a magyar családok igényeit 
kielégítő, magas színvonalú szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. S bár nem szeretném a 
bizottság idejét rabolni, de szeretném megmutatni, hogy ezek esetében sok esetben 150 
éves múlttal rendelkező, hatalmas hálózattal bíró vállalatok vannak, mint a Magyar 
Posta, a Volán, a MÁV vagy az energetikai hálózatok iparága, de a hulladékgazdálkodás, 
a víziközmű vagy a beruházási területen is nagy cégcsoportok kerültek a közvetlen 
irányításom alá. S ha valóban meg akarnánk számolni, akkor azt tudjuk mondani, hogy 
a teljes portfólió, a leányvállalatokkal együtt, 200-at meghaladó számú társaságból áll.  

Említettem a meghallgatás elején, hogy nemcsak átvettük ezeket a portfóliókat, 
hanem ennek a portfóliónak a kitettségét is megvizsgáltuk, és a kitettség esetében nem 
volt nehéz megállapítanom - hiszen az előző slide-on önök is láthatták -, hogy ezek a 
társaságok rendkívül különböző tevékenységeket látnak el, a méretből, a 
tevékenységekből eredő kockázatok eltérőek és jelentősek. Azonban tartottuk végig és 
tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy viszont a gazdasági folyamatokhoz, 
amelyeknek van hasonlósága és egységessége ezeknél a társaságoknál, egy valódi és 
egységes szempontrendszert kell létrehoznunk. Ezt először teljes valójában a 2019. évi 
üzleti terv és az úgynevezett hároméves kitekintés során tudtuk érvényesíteni. 
Meghatároztuk az egyes cégekre vonatkozó üzleti és piaci környezeti sajátosságokat, és 
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egységes kutatórendszer alapján mérjük a szolgáltatási színvonalukat, pénzügyi 
stabilitási helyzetüket; nézzük azt is, hogy milyen stratégiai jövőképpel rendelkeznek, 
és ezt mérjük - ennek is vannak mérőszámai -, hogy a beavatkozás, a külső intézkedések 
szükségességét és a forrásbiztosítást időben tudjuk jelezni.  

Megalkottunk egy új mutatószámot is, ez okozta a legnagyobb feladatot, hiszen 
ebben nem tudtunk nemzetközi benchmarkhoz nyúlni, tehát ezt egy innovációnak 
tekintem, ez pedig a társadalmi érzékenység mérőszáma, hiszen közfeladatot látunk el, 
közszolgáltatások alapján a társadalom széles rétegeihez jutunk el, tehát a társadalmi 
érzékenységre is tekintettel kell lennünk egy-egy társaság stratégiájának 
kialakításakor. Ez a komplex mérőrendszer lehetőséget ad arra, hogy egy kockázati 
térképen ábrázoljuk a vállalatainkat. Ezen az úgynevezett kockázati térképen mérjük a 
szolgáltatás színvonalát, a társaság pénzügyi stabilitását, jövőképét, kormányzati 
beavatkozás szükségességét és a társadalmi érzékenységet. Ennek a definícióit 
olvashatják itt; esetleg a kérdések során, ha ez valakit részletesebben érdekel, itt, vagy 
akár nálunk bármikor az NVTNM-ben szívesen látjuk önöket, hogy ennek a részleteit 
is elmondjuk.  

A módszertan eredményeként egy kockázati térképen ábrázolható a teljes 
portfólió, és ennek a kockázati térképnek a messziről mutatott képe egy, az üzleti 
életben megszokott hőtérkép, amely azt mutatja meg, hogy azoknak a vállalatoknak, 
amelyek a piros zónában vannak, milyen területen kell fejlődniük, és a zöld zónában is 
a pontok elhelyezkedése megmutatja, hogy igenis hol lehet még előrelépni. A kockázati 
térkép nem értékítélet és nem eleve elrendeltetés. Ez egy helyzetkép; az a helyzetkép, 
amihez való elmozdulást fogjuk mérni és fogjuk elvárni a társaságoktól, és ezeket a 
feladatokat fogjuk meghatározni számukra évről évre.  

A szinergiák feltérképezése esetében a legfontosabb ezen az oldalon talán az az 
ábra, amelyik azt mutatja, hogy az egységes portfóliószemléletre igenis szükség van az 
állami vállalatoknál, hiszen ha a multinacionális vállalatok működési logikájából 
indulok ki, akkor ott is érvényesül a legkisebb költség elve, érvényesül a közös beszerzés 
lehetőségének megvizsgálása, és erősebb alkupozícióba kerülhetnek azok a vállalatok, 
amelyek egy tulajdonos irányítása alatt és együttes erővel jelennek meg az adott piacon. 
Ilyen meghatározó lehet az információtechnológia, a banki szolgáltatások, az 
energiaköltségek, amelyek minden egyes vállalatunk életében rendkívül magas 
költséget jelentenek, és ha együttesen - természetesen a vonatkozó jogszabályok 
betartása mellett - fognak össze, akkor komoly költséghatékonysággal tudnak dolgozni, 
ami az egyik elvárás az állami vállalatok irányában. Célja az, hogy a 2019-ben 
megszámolt és végigelemzett rendszer eredményeként a 2020-as üzleti tervekben már 
társasági szinten is megjelenjenek ezek a működésiköltség-szinergiák.  

A kollégáim jelezték, hogy az előző meghallgatásnak is talán ez az egyik 
legunalmasabb része volt, de ez a feladatunkat jelenti, hogy a tervezési folyamatok és a 
kontrollingrendszerek irányításával a társaságaink gazdasági ciklusait képesek legyünk 
befolyásolni. Ebben a rendszerben gyakorlatilag minden negyedévnek vagy minden 
hónapnak megvan a szerepe. A harmadik negyedévben meghatározzuk a tervezési 
irányelveket, a negyedik negyedévben tervtárgyalásokat folytatunk. Akik jól és 
könnyen dolgoznak, és a tervezési irányelvek és a tervtárgyalások eredményeképpen 
megszülető üzleti terveket hoznak elénk, ott az üzleti terveket gyorsan fogadjuk el, és 
az éves társasági szintű prémiumfeladatokat is kitűzzük. Bonyolultabb esetekben 
nyilvánvalóan ez a folyamat elhúzódhat, de ez mégis leginkább az első negyedévben 
jelent feladatot, pont amiatt, mert a második negyedév kiemelt feladata a számviteli 
beszámoló elfogadása és a prémiumfeladatok értékelése. S természetesen egész évben 
havi és negyedéves kontrollingrendszereket irányítunk.  
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Ennek a kontrollingrendszernek a megújítására is szükség volt. Egy korai 
figyelmeztető rendszert alakítottunk ki, meghatároztuk minden cég esetében, hogy 
milyen tulajdonosi elvárások szerint kell összeállítaniuk a kontrollingjelentésüket. Idei 
cél a költségtakarékos működés meghatározása, de a költségtakarékos működést 
nyilvánvalóan nem bíztuk csak a társaságokra, előre meghatároztuk, hogy milyen 
mutatószámokban kell javulnia az adott vállalatnak, és ennek a megvalósulását 
havonta, havi szinten követjük. S ugyanúgy, ha a tervezési irányelvektől vagy az üzleti 
tervektől eltér a vállalat, ezt is a kontrollingjelentésben jeleznie kell felénk. 

Mit vizsgálunk a havi kontrollingjelentésekben? A társaság életét meghatározó 
főbb gazdasági mutatót, a személyügyi adatokat, a beruházások és beszerzések 
alakulását. Magyarán, számunkra nem az a jó hír, hogyha valamelyik vállalat azt közli 
velünk, hogy megtakarított a beruházásokban és a beszerzésekben, hiszen abból arra is 
következtethetünk, ha az általunk elfogadott üzleti terv szerint halad, hogy a 
beruházásokkal késik, ami sok esetben nem megengedhető, sőt a társaság 
eredményességének rovására mehet. Nyilvánvalóan vizsgáljuk az eredmény alakulását, 
azt, hogy milyen finanszírozási képessége van a vállalatnak, milyen a likviditási 
helyzete. S bevezettük az úgynevezett „kockázatok és esélyek” táblázat rendszerét, 
amellyel nemcsak a pénzügyi vezetőt, hanem az első számú vezetőt is mérjük, hogy a 
társaság irányításában mennyire lát előre, és milyen módon képes a társaságot 
nemcsak az üzleti terv szintjén, hanem a stratégia szintjén, a tulajdonos által 
jóváhagyott pályán tartani. Ebben mi már a portfóliónkat érintően teljes körű rendszert 
alakítottunk ki, és most következik ennek a rendszernek a kiterjesztése más 
minisztériumok irányába. 

Milyen szabályozási eszközökkel rendelkezünk? A szabályozási eszközök 
lépéseire egy kördiagramot mutatunk be; ezt nem elemezném részletesebben. 
Gyakorlatilag a tulajdonosi ellenőrzés a stratégiai tervezéssel, kockázatelemzéssel 
kezdődik; létrehozunk egy hároméves ellenőrzési tervet, ehhez éves előkészítés van; 
ezeket a hároméves terveket részletekre bontjuk, meghatározzuk a fókuszterületeket; 
soron kívüli ellenőrzésekre is sor kerül; és kiemelt jelentősége van a közérdekű 
bejelentéseknek egy állami vállalat életében. Természetesen elvárjuk, hogy az 
ellenőrzési terv végrehajtásra kerüljön, az eredményeket pedig értékeljük, és az 
intézkedési terveket is együtt értékeljük, aminek pedig egy nyomon követés a vége. 
Tehát - ahogy mutatjuk a kördiagrammal - ezek a folyamatok mindig-mindig 
körbeérnek, és lehet, hogy egy feladattal végzünk, de egy adott feladat során új és új 
vizsgálati szempontok jöhetnek elő, amit utána a stratégiai tervezés során ismételten 
alkalmazunk.  

A tulajdonosi ellenőrzés során megerősítjük és különleges szerepet szánunk a 
belső ellenőrzésnek. Úgy gondoljuk, hogy az nemcsak a társaságnak, hanem a 
tulajdonosnak is egy ellenőrző eszköze. Ebben a legjobb nemzetközi gyakorlatokat 
tekintettük át, és annak a módszertanát vettük át. Az egységes portfóliószemléletet 
érvényesítettük akkor is, amikor a létesítő okiratokat áttekintettük, és részletesen 
felülvizsgálatra kerültek egységes szempontrendszer alapján. Most a belső 
szabályozórendszereket vizsgáljuk felül. A tapasztalatok alapján pedig elvárásokat 
fogalmazunk meg a társaságok felé, milyen módon kell a belső ellenőrzésüket, illetve a 
belső szabályozottságukat fejleszteni. 

Az irányításunk alatt álló portfólió esetében számunkra a másik zsinórmérték, 
amit már több interjúban elmondtam, és az önök előtti meghallgatás során is szó volt 
róla tavaly, a legfontosabb kérdés az, hogy az állami portfólió milyen értéket teremt; 
egyszerűsítve mondhatjuk azt is, hogy mit visz és mit hoz. Azt látjuk, hogy ha a 
gazdaság egészét kiterjesztően értelmezzük, akkor már most is a „mit hoz?” nagyobb, 
és számunkra az a fontos, hogy a „mit hoz?” mindig nagyobb legyen. Amit most 
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fejlesztünk, az pedig egy olyan mutatószám és olyan mutatórendszer kidolgozása, 
amellyel képesek vagyunk mérni nemcsak az állami vállalatok közvetlen teljesítményét, 
hanem azt a hatást is, amelyet a gazdaságra addicionálisan a beszállítói révén tesz. Azt 
gondolom, ez már arányaiban valós számokon alapul, tehát itt most nem csak 
fölrajzoltunk piros és zöld oszlopokat; ez azt mutatja, hogy az irányításunk alatt álló 
portfólió már ma is komoly értéket teremt, és ennek az értékteremtő képességnek az 
erősítésén dolgozunk.  

Ezt követően engedjék meg nekem, hogy röviden szóljak azokról a számunkra 
legfontosabbnak tűnő intézkedésekről, amelyek az elmúlt egy évet jellemezték. Hét 
feladatot, hét akciót emeltünk ki.  

Az első kettő a már említett portfóliótisztításhoz kapcsolódik. Az első 
portfóliótisztítás az állami társasági portfólióról szól, a másik pedig az ingatlan vagyon 
felülvizsgálatáról. A cégek esetében már zajlik az értékesítés; ezekről önök is 
mindennap tudomást szerezhetnek, hiszen nyílt eljárás keretében, az MNV Zrt. által 
működtetett elektronikus aukciós rendszerben értékesítjük ezeket a cégeket. Első 
körben jellemzően azok a cégek kerültek értékesítésre, amelyben az államnak stratégiai 
érdeke nincs, ráadásul olyan kisebbségi tulajdonnal rendelkezik, hogy az 
érdekérvényesítő képessége csekély vagy egyszerűen nincs is. Az ingatlan vagyon 
felülvizsgálata most zajlik, az előfeltételek kialakítása most történik meg. 

2019. január 1-jétől működik a Beruházási Ügynökség, amely az állami 
magasépítési beruházások koordinált rendszere. Magát az ezt szabályozó törvényt önök 
is tárgyalták, és a mi tárcánk készítette elő.  

Kifejezett örömünkre szolgált, hogy az úgynevezett NET otthonteremtési 
program is a tárcánk előkészítésében került önök elé, és a parlament is tárgyalta. 
Nagyon fontos, hogy itt olyan nehéz helyzetben lévő bérlők kerültek jó helyzetbe, akik 
egy kemény - hogy is mondjam - vadnyugati világban már lehet, hogy hajléktalanok 
lennének, és a mentőcsomagoknak köszönhetően, illetve ennek az új 
intézkedéscsomagnak köszönhetően polgári módon élhetnek újra és tulajdonossá 
válhatnak, és felelősséget vállalhatnak a saját ingatlanukért. El kell mondjam, hogy a 
program rendkívül sikeres: az érintettek 90 százaléka vissza kívánja vásárolni az 
ingatlanát. Tehát ez egy gazdaságpolitikai siker is abban az értelemben, hogy képesek 
is arra, hogy visszavásárolják a tulajdonukat, nem csak akarják. 

A Nemzeti Közművek esetében 2010 óta tartó folyamat, hogy privatizáció 
helyett vegyük vissza az állami vagyont. Ennek a célja pedig az, hogy a hazai fogyasztók 
Európában a lehető legalacsonyabb áron juthassanak energiához. Ez mind a 
háztartások mérlegében, mind pedig az energiafogyasztók mérlegében a 
versenyképesség elősegítéséhez járulhat hozzá. Ez a folyamat már elkezdődött a 
kormánybiztosságom alatt, és most egy még nagyobb feladat vár ránk: az MVM-
csoport és az NKM-csoport fúziójával Magyarország harmadik legnagyobb vállalata és 
egy olyan energiaszolgáltató jöhet létre, amelyik ennek a folyamatnak az alappillére 
lehet, és tartósan biztosíthatjuk azt, hogy a magyar fogyasztók érdekében 
biztonságosan és jó áron tudunk villanyt és gázt szolgáltatni.  

Befejezéséhez közeledik a szövetkezeti hitelintézeti integráció is, és 2019. 
október 30-ával szeretnénk lezárni azt a folyamatot, amely 2013-ban indult el.  

Hetedikként emelném ki az MFB-csoport átalakítását, amely folyamatosan 
bővülő termékkínálatával, EU-s és saját forrás kihelyezésével kíván támogatást 
nyújtani, olyan eszközökkel, amelyek a bankrendszerhez képest addicionális, 
hozzáadott értékkel rendelkeznek. 

Mi történik az MNV Zrt.-ben? Az MNV Zrt.-nél, szintén nem meglepő módon, 
eltérő eredményességű vállalatok vannak, a portfólió heterogén; sok esetben a 
közérdeket nem szolgáló társaságok túlzott erőforrásokat kötnek le, és vannak olyan 
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vállalatok, amelyek ránk esnek, végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás 
alatt állnak, s vannak olyan vállalatok, cégek is, amelyek az örökösöknek ilyen vagy 
olyan okokból nem kellettek, és az államra végső örökösként hullottak. Ezt a heterogén 
portfóliót, amely 310 társaságot jelent, három csoportba osztottuk: stratégiai 
társaságokra, tehát amelyet meg kívánunk tartani; rövid távon értékesítendő 
társaságokra, amelyekben való állami jelenlét sem társadalompolitikai, sem gazdasági 
célokkal nem indokolható; és olyan, hosszabb távon értékesítendő társaságokra, 
amelyek értékesítéséhez az adott társaságot például fel kell készíteni. Mindezt a 
feladatot az elektronikus aukciós rendszer alkalmazásával, transzparens és átlátható 
módon kívánjuk megvalósítani, és eredményeképpen azt várjuk el, hogy kialakításra 
kerüljön egy hatékonyan kezelhető állami társasági portfólió. Itt külön ki kell emelnem 
azt, hogy az öröklés útján állami tulajdonba kerülő cégek majdhogynem evergreen 
történetek, hiszen ezek folyamatosan képződnek. Az ezektől való megválás szabályozott 
és gyorsított folyamata jelenleg kidolgozás alatt áll.  

Ugyanilyen alapossággal kell megvizsgálnunk az MNV Zrt. ingatlanportfólióját 
is, de itt nem számíthatunk könnyű sikerekre. 30 ezer darab közvetlen kezelésű 
ingatlannal rendelkezünk és 210 ezer vagyonkezelésbe adott ingatlanról beszélhetünk. 
Tehát itt biztosan olyan lépéseket kell végrehajtanunk, hogy először a felesleges, 
semmire nem használható ingatlanoktól kell megszabadulnunk egy gyorsított eljárás 
keretében; utána az ingatlangazdálkodásnak a bevételgenerálásra kell fókuszálni, 
valamint a fenntartási költségek csökkentésére. A végső célunk - és ennek az időigénye 
ilyen darabszám mellett azért hosszadalmas -, azt szeretnénk, hogy az MNV Zrt. ne egy 
ingatlankezelő legyen, hanem csak olyan ingatlanok maradjanak az állami 
vagyonkezelő birtokában, amelyek az állami feladatok színvonalas ellátásához 
szükségesek. 

Szeretnék néhány szót szólni a koordinált beruházásokról is. Ebben az esetben 
önök előtt járt a törvényjavaslat, a törvény elfogadásra került, így nettó 700 millió 
forintos értékhatár felett a Beruházási Ügynökség a beruházás tervellenőre, a 
beruházás lebonyolítója, az építés műszaki ellenőre, valamint járulékos közbeszerzési 
szolgáltatója. Az állami magasépítési beruházások koordinációjára - önök is tudják - 
sok szempontból van szükség, de a legfontosabb az, hogy költséghatékonyan 
valósíthassuk meg a beruházásokat, hiszen egy kapacitáshiányos piacról beszélünk, s a 
beruházások koordinálása, ütemezése állami szinten is komoly megtakarításokat 
eredményezhet.  

Mint ahogy már említettem, a legfontosabb intézkedéseink sorában talán a 
legbüszkébb arra vagyok, hogy sikeresen zárul a Nemzeti Eszközkezelő-program. Ez 
egy nemzetközileg is értékelhető, komoly program. Látják, hogy közel 38 ezer ingatlan 
került megvásárlásra, ez 38 ezer családot és ehhez kapcsolódóan 150 ezer főt is 
meghaladó magyar embert érint. 138 milliárd forint költségvetési forrásból ezek az 
emberek 136 milliárd forintnyi hiteltartozás alól mentesültek. A törvény által 
szabályozott folyamat részeként, hosszas előkészítő munkával és komoly tájékoztatási 
kampány során, amelyben oroszlánrésze volt dr. Fónagy János miniszterhelyettes 
úrnak, az adósoknak 60 napjuk volt arra, hogy nyilatkozzanak, hogyan képzelik el a 
jövőjüket. A kormány segített ebben a döntésben is, hiszen beszámításra kerül a bérlő 
által 2018. december 31-éig megfizetett bérleti díj; az ingatlant egy összegben 
megvásárlók - a területi elhelyezkedéstől függően - jelentős kedvezményben 
részesülhettek; és aki az egyösszegű fizetést nem vállalta, az a bérleti díjával, amit 
tudott fizetni, azonos összegű, de maximálisan 360 havi részletfizetést, valódi 
részletfizetést vállalhat. A visszavásárlás mellett minden tíz emberből kilenc ember 
döntött, tehát a visszavásárlás aránya 90 százalékos. Ezt komoly sikernek tekintem, és 
öröm számomra, hogy részt vehettem egy olyan programban, amely számos adósmentő 
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intézkedés után ezeknek a nehéz helyzetben lévő embereknek újra egy polgári 
létformát tudott biztosítani, újra tulajdonosokká válhattak. 

Az MVM-csoportról csak néhány szót szólnék. Jövedelemtermelő képessége 
rendkívüli, a munkáját az ellátásbiztonság maximális figyelembevételével végzi. A 
harmadik legnagyobb cég Magyarországon, ma még a 33. legnagyobb Közép-
Európában. Európai szinten is jelentős az ügyfélszáma, a GDP-hez 1,6 százalékkal járul 
hozzá, és 12 ezer embert foglalkoztat. Az MVM és az NKM összevonásával az 
energiaszektorban a hazai tulajdon aránya rendkívülien megnőtt, és a fúzió 
elkezdésével létrejöhet egy erős hátterű nemzeti szolgáltató, amely már képes lesz 
sikeres regionális stratégia megvalósítására. Remélem, hogy egy év múlva már ennek 
a regionális stratégiának a részleteiről is beszámolhatok önök előtt. Ezt a rendszert ma 
az átlátható rezsiszámlák bevezetése mellett egy olyan rendszernek tekintem, amely a 
működési szinergiái révén képes tartósan arra, hogy megfizethetőek legyenek 
Magyarországon a végfelhasználói energiaárak.  

Nem csak ez a célunk; az is célunk, hogy az ügyfél-elégedettséget növeljük, és 
piaci versenyben érjük el azt, hogy minden magyar villamosenergia- és 
földgázfogyasztónak megérje bennünket, az állami tulajdonú MVM–MKM-csoportot 
választani otthonszolgáltató partnernek.  

Szeretném jelezni, hogy szakmai berkekben a rendszerváltás óta tudott volt, 
hogy rendkívüli előnyökkel rendelkezik a takarékszövetkezeti integráció, azonban 
részérdekek mentén évekig nem lehetett azt megoldani, hogy a takarékszövetkezeti 
integráció ugyanolyan sikersztori legyen, mint a pénzügyi szektor másik zászlóshajója, 
az OTP. Ennek a legfontosabb és legmeghatározóbb problémája az volt, hogy 
szétaprózódott volt a rendszer, eltérő volt a szolgáltatási színvonal, eltérő volt ezeknek 
a rendszereknek a prudenciális háttere, és a problémák évről évre csak halmozódtak, s 
hatékonysági és méretgazdasági problémák odavezettek, hogy 2013-ban a kormány 
radikális lépésekre kényszerült. Viszont 2016 óta van közvetlen rálátásom erre a 
rendszerre: 2016-17-ben a rendszer egy stratégiai pályára állt, a szolgáltatások 
országosan átjárhatóvá váltak, az integrációs tagokra egységes szabályozás vonatkozik, 
és a prudenciális és üzleti területek elkülönítésre kerültek, magyarán, az üzlet nem 
írhatja felül a prudenciális elvárásokat. Ma már, azt mondhatjuk, odajutottunk, hogy 
2019. év végéig megvalósul a takarékszövetkezeti integráció, először 12 bankban, majd 
pedig egy bankban összpontosul az üzleti tevékenység, úgy, hogy közben a pénzügyi 
csoport jelleg erősítésével nem csökken a szövetkezeti jelleg; magyarán, a szövetkezeti 
értékek megtartására az egész folyamat során különleges figyelmet fordítottunk. A 
szektor fejlődési pályára állt, és növekvő piaci részesedésekre törekszünk, mind a 
lakossági, mind pedig a vállalati szektorban.  

Számos interpelláció kérdezett rá, de azt is meg kell erősítenem, hogy továbbra 
is a Takarék-csoport az, amelyik a legelérhetőbb pénzügyi szolgáltató az országban, 
több mint két és félszer több településen van fizikai fiókkal jelen, mint a versenytársak 
összesen. S amellett, hogy fizikailag, épülettel jelen van, a fizikai jelenlétét más módon 
is biztosítja: egyedülálló módon létrehozta a MobilBank-, illetve 
mobilbankárrendszerét. Tehát az ellátási területén, ahol erre szükség van, az 
önkormányzatokkal egyeztetve, de mobilbankkal is kiszolgálja az ügyfeleit.  

Az MFB-csoport esetében stratégiai célként a forráskihelyezést határoztuk meg. 
Önöknek arról tudni kell, hogy az MFB egy speciális bank, fejlesztési bank. A fejlesztési 
banknak az a feladata, hogy olyan helyekre jusson el, ahova a bankrendszer nem jut el, 
például azért, mert azt a vállalatot nem akarja hitelezni, mert annak még nincs elég 
hosszú hiteltörténete, vagy olyan helyeken is megjelenjen finanszírozóként, 
infrastrukturális területen, ahol a bankrendszer a 20-25 éves megtérülés miatt nem 
akar vagy nem tud megjelenni. Tehát az addicionalitás, hogy hozzátegyünk a 
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bankrendszerhez, a feladatunk. Az nem feladatunk, és minden esetben vizsgáljuk azt, 
hogy a bankrendszert semmilyen módon ne szorítsuk ki hagyományos területeiről. Ez 
szerintem az egyik legnagyobb sikerünk. Hosszú távú stratégiai programokat kívánunk 
finanszírozni; az uniós visszatérítendő forrásokat kihelyezzük, új uniós forrásokat 
kívánunk bevonni, olyanokat, amelyek túlmutatnak a kohéziós források rendszerén, 
hogy olyan területeket is finanszírozni tudjunk, amelyek szerencsésen, a gazdasági 
fejlődésnek köszönhetően olyan térségekké váltak, mint a közép-magyarországi régió, 
amelyek kohéziós forrásból nem finanszírozhatók. Folyamatosan törekszünk arra, 
hogy a garanciarendszer növelésével további kkv-k is hitelhez jussanak; és élen járunk 
egy olyan piacon, nemcsak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is, amely a 
jövőbeni innováció és gazdaságfejlesztés alapja, ez pedig a kockázatitőke-piac 
fejlesztése, a startupok és az ötletek finanszírozása. 

Az MFB-csoport stratégiájában néhány számot elhoztam önöknek mutatóba. Itt 
egy hároméves eredményt látnak. Nem írtuk oda; talán a legközelebbi prezentációnkba 
azt is odaírjuk, hogy ezek hányszoros növekedések három év alatt. Azt gondolom, 
ebben mind az MFB, mint pedig az MFB irányításáért felelős szakterület rendkívüli 
munkát végzett, és azt mondhatjuk, hogy ennek eredményeképpen az MFB 
addicionálisan képes volt a magyar gazdaság fejlesztésére, és a GDP-hez is hozzájárul 
a saját eredményeivel.  

Egy mondatot mondanék még azokról a vállalatokról, amelyekkel önök is 
találkozhatnak, és az állami portfólió ékkövei lehetnek. Ilyen a HungaroControl, amely 
az egyetlen olyan cég Európában, amely egy másik ország, de nem szomszédos ország 
légterét irányítja.  

A MÁV-ot is meglepő módon ide kell soroljuk, minden meglévő problémája 
ellenére, hiszen kiemelkedő eredmény és 2010 óta tartó folyamat, hogy a csoport 
adósságállománya 230 milliárd forinttal csökkent; tehát ilyen mélyről indultunk, ilyen 
finanszírozási problémákat kellett megoldanunk, és közben a vasúton hatalmas 
fejlesztések zajlottak, és folyamatban vannak most is. Reméljük, hogy eljutunk oda, 
mint más sikeres vagy ezen a téren sikeresebb nyugat-európai országok, hogy a hazai 
közszolgáltatásban a MÁV lehet a személyszállítás gerince és meghatározó eleme. Ez 
lesz az, amiért az elkövetkezendő években dolgozni fogunk.  

A Volán-társaságokat ebben az évben egy társaságba olvasztjuk össze, és ezzel 
szintén egy több éve elkezdett folyamat zárul le; 50 fölött volt a Volán-társaságok 
száma, ez csökkent le 7-re. Ez egy olyan országos szintű vállalat lesz, amely pont az 
országos jellege miatt képes lesz a szinergiát itt maga kihasználni.  

A Magyar Posta, amelyet váratlanul ért 2016-ban - piaci versenytársaival együtt 
- az e-kereskedelem berobbanása, alkalmazkodott ehhez a robbanásszerű fejlődéshez. 
A célunk az, hogy ebben a tekintetben regionális szereplővé válhasson a Posta, ugyanis 
ez nemcsak költséghatékonyságot, hanem olcsóbb szolgáltatást is jelent a magyar 
polgárok számára. 

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. egy példa a „kicsi a bors, de erős” cégre. A 
mobilparkolás egy közkedvelt és jó szolgáltatás, és reméljük, hogy a mobil közlekedési 
jegyek is ilyen szolgáltatásokká tudnak válni.  

Az MNV Zrt.-ről már részletesebben szóltam. 
Itt szeretném megemlíteni a Richter-tranzakciót, amely a londoni tőzsde- és 

pénzpiaci szakemberek szerint is egy olyan akció volt - érdemes utánaolvasni -, 
amellyel a magyar állam összességében egy drágább finanszírozást olcsóbbra tudott 
cserélni. Én is azt gondolom, hogy ez is siker, és az MNV Zrt. szakmai stábjának a 
felkészültségét mutatja.  

Ingyenes önkormányzati tulajdonba adás is történik; negyedévente 
fölülvizsgáljuk az önkormányzatok hozzánk beérkezett kérelmeit. A felülvizsgálat egy 
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komoly vizsgálatot jelent, megnézzük, hogy ha az ingyenes tulajdonba adást kérik, 
akkor ott van-e közcél, a közcél ellátásához rendelkezik-e az önkormányzat forrással; 
ha ingatlanfelújításról van szó, akkor van-e ehhez a beruházáshoz megfelelő 
finanszírozása; és a képviselő-testület támogatja-e ezt a döntést. S ha ez az 
elkötelezettség és elköteleződés látszik, akkor mi ezt a folyamatot támogatjuk.  

Zárásként szeretném elmondani, hogy számos zsinórmértéket és alapelvet 
jeleztem a meghallgatás, illetve az előadásom során, viszont a legfontosabbnak azt 
tartom, hogy minden intézkedésünk szolgálja a magyar emberek jólétét és a fogyasztói 
életminőséget azáltal, hogy sikeres és jó vállalatokat és közszolgáltatásokat 
működtetünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket és a türelmüket. 

 
ELNÖK: Miniszter asszony, köszönjük szépen az előadását. Valóban, mint 

ahogy egy nyilatkozatában egy konferencián mondta is, hogy tudományos igényű 
előkészítés zajlik, és valóban, egy tankönyvszintű irányítási rendszert ismerhettünk 
meg ebben a formában, ami fontos volt, hogy valóban sokak számára átlátható és 
ismert legyen. 

Van azonban mégis néhány kérdés, ami, azt gondolom, feltehető. Megkérdezem 
tisztelt képviselőtársaimat, alelnök társakat, hogy vannak-e kérdések. (Nincs 
jelentkező.) Amíg törik a fejüket, addig én néhány kérdést szeretnék megfogalmazni. 

Kérdések 

Ezek a kérdések tulajdonképpen kapcsolódnak ahhoz, amit ön is fontosnak 
tartott, és a zsinórmértékként való megfogalmazásban is szerepel. Itt az egyik 
legfontosabb kérdésnek tartom azt, hogy az ön által kezelt és ön által irányított 
vagyonkezelésnek az értékteremtő képessége hogyan alakul. Világos, hogy ön az elmúlt 
egy év óta felelős ezért, bár azt gondolom, korrekt módon itt több évre való 
visszatekintést is láttunk magában a prezentációban. De a kérdésem az, ön hogyan ítéli 
meg, hogy az ön által vállaltaknak megfelelően hogyan haladnak ebben a témában, a 
„többet hoz, mint amennyit visz” kategóriában ezt hogyan lehet megállapítani, amikor 
több tízezer milliárd forintról beszélünk, és ennek a végeredménye, a summája hogyan 
alakul. Már csak azért is, mert ebben van egy olyan rész, és ezt részben örömmel lehet 
venni, hiszen az a 27 500 darab lakás, amelyet felvásároltak, és ilyen értelemben az 
állami vagyon részévé vált, majd azoknak az értékesítése, azt gondolom, olyan kedvező 
körülmények között zajlott, amelyet a nagyon nehéz helyzetben lévő családok is 
igénybe tudtak venni. 

De ezenkívül - és ez lenne a második kérdésem - van-e olyan gondolkodás, amely 
ellensúlyozza valamilyen módon azt az 1 millió forintos négyzetméterár-robbanást, 
ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, ezt valamilyen módon enyhítendő, mert ez a 
program is tulajdonhoz juttatja főként a korábbi tulajdonosokat, és nem bővül annak 
a bérlakásállománynak a lehetősége, ami egyébként pályakezdő fiatalokat és még 
sokakat érinthetne, vagy például azokat, akik nem lakásban akarják tartani a pénzüket, 
hanem akár vállalkozásban próbálják azt kamatoztatni, önálló tevékenységgel. Így 
Magyarországon, azt kell hogy mondjuk, inkább a lakásállományban áll ez a 
vagyonérték. De én kérdezem, hogy önmagában a változással kapcsolatban, amit 
hozott ez az időszak, hogy igen sokba kerülnek a lakások, igen jelentős az árnövekedés, 
ebben az állami vagyongazdálkodás gondolkodik-e, hogy ne csak önkormányzatok, 
amelyek igencsak részlegesen vagy néhányan vannak csak, akik ilyenbe belevághatnak, 
akkor az állam eszközeivel egy bérlakásprogram indítható-e. 

A háromszintű vagyongazdálkodásban van egy speciális elem, amelyikre ön is 
kifejezetten felhívta a figyelmet, amely a közvetlen irányítása alatt működik; ugye, 38 
vállalatot említett meg. Ennek a 38 vállalatnak a működését ön hogyan ítéli meg? 
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Hiszen ezek stratégiai kezelésben vagy helyzetben vannak, és ilyen keretek között kell 
gondolkodni róla, éppen ezért az elmúlt egy évet hogyan ítéli meg? Végül is az első 
beszámolók felé haladunk, hiszen azokat talán már le is kellett adni, illetve 
többségében az már megtörtént (Dr. Fónagy János bólogat.), hiszen május 31-e után 
vagyunk.  

Van egy speciális kérdés, amit szeretnék megfogalmazni. Engedje meg, ennek 
van egy kicsit személyes része is rám vonatkozóan. Ez arra vonatkozik, hogy ön az egyik 
nyilatkozatában elmondja: a stratégiai tulajdontól nem válunk meg, vannak ugyanis a 
gazdaságnak olyan szegmensei, ahol a profit mindenekfelettiségén túl komolyabb, 
mélyebb ügyekre kell tekintetni, lásd, ilyen az energiaszolgáltatás, a közművek és az 
egészségügy. Ilyen állami kezelésbe vett ingatlanok között az újpesti 
választókerületben van több olyan, amely korábban kórházként működött. Ebből, úgy 
tűnik, hogy itt most értékesítésre kerülnek; ebből egyet most konkrétan is kiemelek, 
amely vita témája volt a minap itt a parlamentben is: ez az Árpád kórház sorsa. Ott, 
ahol az emberek kifejezetten egészségügyi szolgáltatásra vágynak, és egyetértve azzal, 
amit ön a nyilatkozatában mondott, ennek az értékesítése milyen módon zajlik, hogyan 
gondolják, merthogy kormánydöntés van róla, hogy ehelyett munkásszálló lesz belőle. 
Ezt olyan kardinális kérdésnek tartom, amiről azt gondolom, jobb lenne, ha 
összhangban lenne a korábbi nyilatkozatával, mert Újpesten mi azt tartjuk fontosnak, 
hogy legyen kórháza ennek a városrésznek.  

Az előadásból nekem az nem lett egyértelmű - nyilatkozatban is kerestem, de ha 
jól látom, akkor ilyet nem találtam még -, hogy a Budapest Bank értékesítésének 
ütemezését hogyan tervezik, mikorra várható ez. Korábbról szerintem már volt olyan 
ígéret, hogy a megállapodásnak megfelelően ettől a csomagtól az államnak meg kell 
válnia, legalábbis a többségi részesedését értékesítenie kell - ezt hogyan tervezik?  

A pillanatnyilag utolsónak tűnő kérdésem pedig az, hogy volt egy cél, amely, úgy 
emlékszem, itt ebben a prezentációban nem jelent meg, hiszen önnél stratégiai 
kezelésben vagy talán központi irányításban, közvetlen miniszteri irányítás alatt 
vannak a víziközmű-szolgáltatásokat végző cégek. Ez az egész országra kiterjedő, nagy 
hálózat, amely rendkívül fontos. Volt itt egy cél, amely arról szólt, hogy egységes áron 
lehessen ehhez a szolgáltatáshoz jutni. Ebben milyen eredményeket tudtak elérni? Hol 
tart ez? És mire számít miniszter asszony e tekintetben? 

Ha közben felmerült még más kérdés (Körbetekint.) - egyelőre nem látok ilyet. 
Miniszter asszonynak visszaadom a szót, és ha valamelyik kérdés nem volt 
értelmezhető, kérem, jelezze. Köszönöm szépen. 

Bártfai-Mager Andrea válaszai 

BÁRTFAI-MAGER ANDREA tárca nélküli miniszter: Nagyon szépen köszönöm. 
Köszönöm elnök úr kérdéseit, hiszen átvállalta a bizottság legnehezebb feladatát.  

Kezdjük azzal, hogy amit mi tankönyvszerűen csináltunk meg, az lehet, hogy 
tankönyvszerűen és ezért esetlegesen unalmasan hangzik, de ez a legfontosabb, hogy 
legyenek szilárd, jól meghatározható és jól látható elvek, működési modellek. Mert ez 
az, ami az állami portfólió egységes irányítását és egységesen sikeres irányítását 
lehetővé teszi.  

Az értékteremtő képesség tekintetében a kollégáim ideraktak elém számos 
adatot: mekkora volt a működési támogatás, mekkora volt a bértámogatás, mekkora 
volt az adó… (Válaszadását vetítéssel kíséri.) - bocsánat, azt hiszem, jól lépegetek itt 
előre. Szeretném bemutatni ezt az ábrát: ezek az idei év számai. Az idei év számait 
képeztük le, és ugyan még tart a beszámolók feldolgozása - az elfogadásuk már 
megtörtént, hiszen május 31-éig ezeket a beszámolókat el kellett fogadnunk -, viszont 
most folyamatosan feldolgozzuk ilyet szempontból is. Tehát ha ezt nézzük, akkor az 
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értékteremtő képességgel nincs problémánk. Sőt, a mai napon nagyjából azt az 
addicionális gazdasági élénkítő hatást jelezzük, ami ezen az ábrán van: ennek a 
számnak a pontosítása van jelenleg folyamatban. Tehát a „mit visz - mit hoz?” esetében 
jól állunk, és mi ebben szeretnénk a jövőben még nagyobb számokat tudni a táblázat 
végén, és ebben talán ez a legfontosabb üzenetünk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 
vannak cégek, társaságok, amelyek bértámogatást kapnak, akkor ha egy teljes 
gazdaságot vizsgáló átfogó szemléletben nézzük, az értékteremtő képessége ezeknek a 
vállalkozásoknak rendkívül magas. Nem beszélünk a foglalkoztatottakról, azokról, 
akiknek az elmúlt években a magyar állam és a stratégiai állami vállalatok közötti 
megállapodásnak köszönhetően 30 százalékot is meghaladó béremelésben volt részük. 
(Barcza Attila és Potocskáné Kőrösi Anita megérkezik az ülésre.)  

A „munkáslakások, bérlakások” program indításáról is szólt. Azt hiszem, itt 
talán nem csak az én portfóliómat érintő kérdésről beszélünk, hiszen a munkásszálló-
építési program a Belügyminisztérium hatásköre. De a kérdést, miután ez megint csak 
egy stratégiai jellegű kérdés, nem szeretném megkerülni, hiszen számos felmérés 
mutatja azt Magyarországon, hogy abban a vitában, hogy „lakástulajdon vagy 
bérlakásban élés?”, mindig mást mutat a mérleg. (Dr. Szűcs Lajos távozik az ülésről.) 
A magyar ember pedig nem figyel ezekre a gazdaságpolitikai racionalitás mellett 
létrehozott mérlegekre; tetszik, nem tetszik, ő tulajdont akar. Hogy ez a tulajdon iránti 
vágy azért alakult-e ki, mert elvették tőle, és hosszú évekig arra vágyott, hogy ezt 
megszerezhesse, erre nehéz választ adni; vagy ez egy strukturális adottság, mert a 
rendszerváltás, -változás nagy ígérete az volt, hogy a bérlakásokból tulajdon lesz, ma 
már nehéz lenne eldönteni. De az biztos, hogy rendkívül magas a tulajdonban álló 
lakások száma. Viszont a legutóbb egy rendkívül érdekes elemzést olvastam arról, hogy 
ha a pénzügyi válságot követően a magyar emberek hallgattak volna azokra, akik azt 
mondták, hogy most eljön a bérlakásépítés vagy a bérlakásokban való lakások 
Kánaánja, akkor azok rosszul jártak volna; jobban jártak azok, akik tulajdont vettek. S 
azt gondolom, ez a történet a mai napig nem dőlt el, és ebben az emberek a 
vásárlásukkal fognak szavazni. Úgy látjuk, hogy az összes olyan program, amely 
lakástulajdon-szerzésre irányul, a falusi CSOK-tól, gyerektámogatásokhoz 
kapcsolódva, azok sikerre vannak ítélve.  

A másik, amit e jelenség kapcsán - bérlakásépítés versus tulajdon - meg kell 
említeni, hogy ez nem egy magyarországi elszigetelt jelenség, hanem arról van szó, 
hogy ha a gazdasági növekedés megindul, akkor az a lakáspiacon is megjelenik. Ugye, 
azon nem lepődünk meg, hogyha London, München vagy Berlin bérlakásárai már az 
egeket verdesik, és tényleg, valóban programokat kell indítani arra, hogy a bérlakásban 
való élés megvalósítható legyen ezekben a városokban, ilyen szempontból pedig, azt 
kell mondjam, szerencse, hogy mi is felkerültünk a sikeres országok és sikeres városok 
térképére. Tehát hogy Magyarországon is a gazdasági növekedéssel együtt jár az, hogy 
a lakásárak is növekednek. Itt a kormánynak feladata és felelőssége van. Az egyik, hogy 
a bankrendszerrel együtt, tehát piaci alapon, de segítse a pályakezdők lakáshoz jutását; 
másrészt strukturálisan is tehet a magyar állam és tesz is. Ez az, amit az előadásomban 
jeleztem: a Beruházási Ügynökség létrehozása egy ilyen típusú strukturális problémára 
adott kormányzati intézkedés, hiszen az állami magasépítési feladatok tervezésével, 
tervezhetőségével és koordinálásával a kapacitáshiányos piacra nehezedő nyomás tud 
csökkenni. Tehát azt gondolom, ezen a téren is megfelelő lépéseket tett a kormány.  

A munkáslakások építését egy jó programnak tartom, attól függetlenül, hogy ez 
nem a tárcánk irányítása alá tartozó terület, két okból is. A munkáslakások adhatnak 
egy olyan segítséget, hogy a hiányszakmákban dolgozó, vidéken élők juthatnak egy 
olyan lehetőséghez, amivel nem vesztik el a vidéki identitásukat, de tudnak a 
fővárosban vagy nagyobb városokban, ipari centrumokban dolgozni. A másik pedig, 
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hogy a munkásszállások megjelenése egy szociológiai jelenségre is válasz tud lenni: 
például azok, akik családostul élnek a hajléktalanszállásokon, de dolgozni kívánnak és 
akarnak, azok kiemelkedésének egy lehetséges útja a munkáslakásprogram. Remélem, 
hogy sok jó egyéni történetet is hallhatunk majd ehhez a programhoz kapcsolódóan. 

A háromszintű rendszer bevezetésével elégedett vagyok. Az MNV Zrt. a 
feladatait, ahogy el is mondtam, a társasági portfólió tekintetében határidőre el tudta 
végezni, és határidő és megállapodás szerint halad az ingatlanportfólió áttekintésében 
is.  

A 38, általunk közvetlenül irányított vállalat mindegyike esetében fel tudunk 
mutatni olyan értéket és olyan rendező elvet, amely a társaság sikeres vagy sikeresebb 
működéséhez kell. Ugye, mindig azt kell megnézni, hogy mi az alap, amiről indulunk, 
és a saját eredményünket ahhoz mérjük, hogy az adott évben sikerült-e elmozdulnunk 
az üzleti tervben és a stratégiai tervben meghatározott irányok felé. A minisztériumok 
tulajdonosijog-gyakorlása alá tartozó intézmények esetében 2019 második félévében 
tervezzük azt, hogy az általunk irányított portfólió tapasztalatait, az irányítási modell, 
beszámolórendszer tapasztalatait átadva, már ebben a portfólióban és az új elvek 
szerint működhessenek a társaságok. Azt gondolom, ez a statútum szerinti feladatunk 
is, illetve egy kormánybiztosi megbízatás kapcsolódik hozzá. 

A Budapest Bank értékesítése esetében is mindig érdemes visszatérni az 
alapokhoz. A Budapest Bankot a magyar állam megvette, és ezt követően, egy másfajta 
egyezség kapcsán az EBRD-vel egy megállapodást kötött. Az EBRD-megállapodás bár 
jogilag nem rendelkezik kötőerővel, a magyar állam azt meg kívánja tartani, és be 
kívánja tartani azokat a megállapodásokat, amelyeket ott írásban megtettek. Egyetlen 
szempont viszont van: a magyar állam bármilyen megállapodást is ír alá, amikor 
értékesíti a vagyonelemet, akkor úgy kell viselkednie, mint egy piaci befektetőnek. És a 
piaci befektető akkor ad el, amikor a legmagasabb árat kaphatja érte. A legmagasabb 
ár is szakmai megfontolás kérdése; a kérdés minden esetben az, hogy a legmagasabb 
ár az-e, amit kaphatunk a legtöbbet fizetőtől, vagy másik esetben: érdemes-e az adott 
bankban kisebbségi tulajdonosként, az EBRD-megállapodás szellemének megfelelően 
megmaradni, jár-e olyan addicionális előny a tulajdonból, amivel azt tudjuk mondani, 
hogy a banki szolgáltatások terén is a magyar állam valamilyen módon kisebbségi 
tulajdonosként is, de részt tud venni a folyamatok alakításában. Ez a munka, ennek a 
szempontrendszernek az összeállítása jelenleg is folyik. Június 30-áig kell 
elkészülnünk a munkával, a kormány pedig, ahogy erről határozatot is hozott, 
valamelyik ülésén - ez már a kormány döntése lesz - a napirendjei közé felveszi, és 
akkor dönthet ebben a kérdésben. Addig ennek az anyagnak a részletei üzleti titoknak 
számítanak. 

A víziközmű-szolgáltatókról is volt szó. Ezek esetében egy ÁSZ-konferencián 
tőlem hangzott el az akkor is távlati célként megjelent egységes ár, amit én politikai 
célként jelöltem meg akkor is és ma is. A politikai cél változatlan, az odavezető út pedig 
rögös. Itt gyakorlatilag vegyes állami és önkormányzati tulajdonokról van szó, eltérő 
vízbázisokról, eltérő működtetési modellekről. Itt csak lépésről lépésre lehet haladni, a 
tulajdonviszonyok tiszteletben tartásával, és azzal, hogy folyamatosan áttekintjük 
ezeket a cégeket. Azt viszont elmondhatjuk, hogy az irány jó. Az alap itt az volt, hogy 
nyolcszorosak is lehettek az árkülönbségek területek között, ezt az árkülönbséget 
sikerült legalább megfeleznünk. Azon vagyunk, hogy az egységes ár irányába el tudjunk 
jutni. Itt ma nem tudok önöknek pontos dátumot mondani, de Magyarország egy olyan 
területi nagyság, ahol a centralizációnak van értelme, forintokban mérhető értelme.  

Utolsóként pedig, de nem utolsósorban szántam azt, ami önt személyesen is 
érinti, ez pedig az Árpád úti kórháznak a helyzete. Itt tisztáznunk kell, hogy a kórházak 
és az egészségügyi intézmények pontosan abba a speciális körbe tartoznak, amiről azt 
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mondtam, hogy fontosabb a szakmapolitikai irányítás, mint a tulajdonosijog-gyakorlás 
akár tankönyvszerűen tiszta és jól kiszámítható irányítása. Az egészségügyi 
intézmények és kórházak tulajdonosijog-gyakorlója az EMMI, pontosabban az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ. Tehát ennél részletesebben erre a kérdésére önnek nem 
tudok válaszolni. Viszont azt tudom, hogy az egészségügy területén a legsürgetőbb 
feladatok nyilvánvalóan az ágazatban dolgozók helyzetének a rendezése volt; erről 
számos döntést hozott a magyar kormány. Ezt követően pedig az a legfontosabb 
további lépés, hogy olyan kórházak alakuljanak ki, ahol a legmagasabb szintű 
egészségügyi ellátásban részesülhetnek a magyar állampolgárok. Részletesebb tudással 
az újpesti Árpád úti kórház munkásszállóvá alakításának szakmai szempontjairól nem 
tudok önnek válaszolni. Köszönöm szépen. 

Észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, vannak-e további 
kérdések. (Nincs ilyen jelzés.) Ha megengedi, még legalább két kérdést szeretnék 
feltenni, illetve most már inkább a véleményre koncentrálva ezt elmondani. 

Kezdeném azzal, hogy egyáltalán nem volt unalmas, hanem éppen ellenkezőleg. 
Erre szeretnék egy példát is mondani: kifejezett érdeklődéssel hallgattam azt, amikor 
a tulajdonosijog-gyakorlás módszerét és ezt a kördiagramot vázolni tetszett. Ott viszont 
van egy kérdésem is rögtön, hogy ami ebből a körből hiányzik, annak a 
továbbfejlesztésének a lehetősége, ahol nincs meghatározva, ezzel milyen módon 
kalkulálnak, és hogyan lehet akár a cégeknek javaslatot tenni, hogy a jelenlegi 
rendszerükben, értem, hogy akár üzleti tervben, de hogy itt az ellenőrzés folyamatába 
ennek a beépítését én fontosnak gondolnám. 

Azzal a részével mindenképpen egyetértek, hogy önmagában azt a kérdést fel 
kell tenni, hogy az állam jó tulajdonos-e. A mai előadásból számomra ez még nem 
derült ki, ezt bevallom őszintén. De azt hiszem, nem is elvárható, hiszen jó egy éve 
történik az ön irányításával az, ami itt zajlik. Az irányt megértettem, de például ami a 
Budapest Bank értékesítése környékén lesz, azt gondolom, az jó fokmérője lesz, hogy 
ha ott valóban az árról beszélünk, amikor az a pillanat elérkezik, hogy a legmagasabb 
árat lehet ezért kapni, akkor azt hiszem, végül is a piac majd ezt megítéli.  

Hogy az állam milyen tulajdonos és hogyan viselkedik, azt például én lemérem 
abból is, hogy amikor ön korábban úgy nyilatkozott, hogy tönkretett közlekedési 
rendszert vettek át, és azt kellett átalakítani, ehhez képest most azt tapasztalom, hogy 
vidéken, kis faluban emberek tízezrei, százezrei élnek úgy, hogy reggel és este van 
legföljebb egy-egy busz, mindent ahhoz kell igazítani, és érdemben a normális élethez, 
a könnyebb közlekedéshez nincsenek meg a feltételek. Tehát ebben nemhogy 
előrelépést, én csak visszalépést látok, és éppen ezért azt gondolom, hogy értem, ebben 
még toleráns is tudok lenni, hogy ezt nem könnyű megszervezni, de a korábbi 
minősítéshez képest én mindenképpen fontosnak tartom, hogy ezen a területen is 
legyen valamilyen változás.  

A „mit visz és mit hoz?” alapkérdéshez kapcsolódóan amit válaszként mondott, 
az azt jelenti számomra, hogy előbb vagy utóbb, ha most a Költségvetési bizottság 
oldaláról nézzük, akkor a költségvetésnek ebből bevétele is lehet. Tehát nemcsak 
önmagában a vagyonkezelőnél jelenik meg az a többlet, hanem költségvetési bevételre 
is sor kerül.  

A tulajdoni szándékra, a magyar emberek azon érzetére, hogy ők 
lakástulajdonnal akarnak rendelkezni, ebben semmilyen vitánk nincs; én is pontosan 
így látom, hogy az emberek ezt akarják. De önmagában az nem döntés kérdése, hogy 1 
millió forint fölötti négyzetméterár fölött úgy döntenek, hogy majd veszek, legfeljebb 
sajnálja azt, hogy nem tudja megvenni, és keresi azt a bérlakást, hogy mégiscsak az 
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önálló életkezdés feltételeit megteremtsék, ami egy 40 négyzetméteres budapesti, 
mondhatnám most már lassan azt, hogy panellakásnál, amely nem is belső kerületben 
van, hanem inkább külső kerületben, annak a 150 ezer forintos bérleti díja olyan, amit 
alapvetően, mondjuk úgy, hogy még elérhetetlen kategóriába lehet sorolni egy 
pályakezdőnél. De emellett természetesen értem az ön válaszát, hogy vannak, akik 
jobban jártak: a tulajdonosok, azok a befektetők, akik egyébként felhasználták az állam 
elmúlt évekbeli támogatási rendszerét, kihasználták, több lakásuk van, és azt bérbe 
adják. Tehát ott nem vitatom, hogy ők úgy érzik, de hogy a devizahitelbe beszorultak, 
és hogy velük mi történt, hát, biztos vagyok benne, hogy ők nem érzik magukat jól 
ebben a helyzetben.  

Hogy a pénzügyi válságra milyen módon kell felkészülni, annak előszeleként 
most már egyre több vezető emlegeti azt, hogy ebben milyen megoldások vannak: most 
éppen egy unortodox javaslat van az Állami Számvevőszék elnöke részéről, aki azt 
mondja, hogy a bérek egy részét mindenki tegye valamilyen megtakarítási számlára. 
Értem az állami törekvéseket, még azt mondom, de azért engedje meg, hogy az ilyen 
típusú megoldásokkal messze ne lehessen egyetérteni. Az emberektől a saját bérüket, 
amiért megdolgoztak, ami nekik jár, legfeljebb ösztönözni lehet, hogy mi van akkor, ha 
az emberek úgy döntenek, hogy például az itt nemsokára kibocsátásra kerülő 
államkötvényt vásároljanak belőle, értem a szándékot, ismét csak ezt tudom 
megfogalmazni, de az, hogy őket kötelezni erre, azt gondolom, teljesen abszurd 
elképzelés.  

A személyes érintettség okán annyit hadd mondjak, hogy a munkásszállók 
megjelenését, mint ahogy tegnap egy parlamenti hozzászólásban is mondtam, 
támogatni fogom, ha ilyen van - de nem egy újpesti kórház helyén. Ez elfogadhatatlan! 
És éppen ezért ez a kérdés jól összeköthető az ön által korábban elmondottakkal, és 
ezért én élek azzal a lehetőséggel, amit ön felajánlott, hogy részletesen is lehessen 
tájékozódni. Mert a minisztériumnál, ahol a harmadik szinten ők ott ezzel 
foglalkoznak, és ennek részleteibe most nem tudtunk belemenni, de nekem továbbra is 
kérdés marad, hogy az ezen a szinten zajló állami vagyonkezelés valóban olyan szinten 
történik-e, ahogy ön az elvárásokat megfogalmazta. Éppen ezért, amit hallottam, azt 
köszönöm szépen a magam részéről, de azt gondolom, mindenképpen élek a 
lehetőséggel, és valóban részletesebben szeretnék tájékozódni. 

Még két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik kötődik az elhangzottakhoz. Ön 
említette itt a beszámoló keretében, hogy a Richter-kötvény-értékesítés egy sikeres 
tranzakció volt, amikor a drágább finanszírozást olcsóbb finanszírozásra lehetett 
kiváltani. Engedje meg, hogy megjegyezzem ebben a körben, ha másért nem, a 
jegyzőkönyv kedvéért: az állam ebben időnként nem úgy viselkedik, ahogy kellene. A 
letelepedési kötvény ennek a totális ellenkezője, ahol az egyébként olcsóbb 
finanszírozási lehetőség helyett egy jóval drágább finanszírozási megoldást választott. 
És most az egyéb vonatkozásait ebben a körben vagy ebben a formában, jelen témához 
nem akarom hozzákötni, és nem akarok erről beszélni. 

Az utolsó gondolatkör pedig éppen egy korábbi nyilatkozatához kötődik, 
amelyben úgy fogalmazott, hogy ön a korábbi értékesítést minősítette. Én úgy látom, 
hogy az értékesítés ugyanúgy folytatódik, csak most azzal, hogy elfoglalta ezt a 
felelősséget, valószínűleg ebben az állami vagyonban mindig keletkeznek olyan 
eszközök, amelyek közvetlenül a kitűzött stratégiai célokat nem szolgálják, ezért az 
értékesítésre kerül; én ilyen értelemben így értelmezem ezt a helyzetet. És még azt sem 
mondom, hogy egyébként önmagában azt az értékesítési folyamatot bármilyen módon 
bírálni szeretném. Egy dolgot, a Budapest Bankot majd szerintem sokan fogják 
figyelemmel kísérni, mert abból az állami vagyon szempontjából egy jelentős bevételre 
lehet számítani.  
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Ennyit szerettem volna elmondani az elhangzottakra. Amennyiben 
képviselőtársaim részéről nincs észrevétel (Nincs ilyen jelzés.), akkor ha miniszter 
asszony valamilyen módon még reagálni kíván, akkor természetesen megadom önnek 
a szót. Tessék parancsolni! 

Bártfai-Mager Andrea reflexiói 

BÁRTFAI-MAGER ANDREA tárca nélküli miniszter: Nagyon szépen köszönöm, 
nagyon röviden válaszolnék. 

A kördiagram formában pont azt a folyamatot szerettük volna jelezni, hogy van 
visszacsatolás. Tehát van visszacsatolás, beépítjük, utána a vállalat is beépíti a 
rendszerébe; vagyis ha a folyamatot nézzük, akkor ez gyakorlatilag egy felfelé tartó 
spirál kell hogy legyen. Épp ezért lesz alkalmas arra, hogy ne csak a vállalatvezetőt, 
hanem a tulajdonost is segítse megfelelő döntések meghozatalában.  

Az állam jó tulajdonos-e? Hát, igen, erre nehéz egy mondatban válaszolni. Azt 
látom, hogy a közszolgáltatások területén nemcsak hogy jó gazda, hanem egyes 
közszolgáltatások esetén jó is, ha nincs más gazda, mert az ellátásbiztonság sok más 
szempontot is felülírhat.  

A Budapest Bank kapcsán csak egy anekdotát engedjen meg nekem. A saját 
bankrendszeri kollégáim, amikor elvállaltam a kormánybiztosi feladatot, mondtak 
mindenfélét, köztük azt is, hogy ezt a bankot a) nem lehet eladni, b) nem lehet annyiért 
eladni, c) senkit nem fog érdekelni. Én mondtam, hogy de, fog. És évről évre változtak 
a tétek. Tehát én azt gondolom, rendben vagyunk ebben. Ma már, ha ugyanebben a 
körben megjelenek, akkor próbálom elkerülni, nehogy ott spontán licit alakuljon ki a 
Budapest Bankra.  

A tönkretett közlekedési rendszer. Nem volt és most sem célom olyan jelzőket 
használni, ami csak egy jól hangzó szóvirág egy újságcikkben vagy egy konferencián. 
Személyes meggyőződésem az, hogy a nehéz sorsú közlekedésünket, amelynek 
világháborúk és azt követő békediktátumok a logikus rendszerét már szétzilálták, tehát 
eleve nehéz volt a helyzete, ezt követően egy másik érában arra ítélték, hogy 
másodvonalbeli szereplő legyen, tehát nem építettek rá stratégiát. Ez gyakorlatilag 
körülbelül ötven évvel vetette vissza a magyar közlekedési rendszert. S amikor nézzük, 
mondjuk, csak kedvtelésből a német, a svájci vagy a magyar közlekedési rendszer 
fejlődését - és nem gazdaságpolitikai, hanem gazdaságtörténeti szempontú 
megközelítésből -, akkor látjuk pontosan azokat a döntési pontokat, amelyek egy nagy, 
logikus rendszerből egy torzót hoztak létre. Ezzel küzdünk, ez most is strukturális 
adottság, és emiatt sokkal nehezebben haladunk, mint amekkora erőfeszítéseket 
teszünk bele. Viszont ha megnézzük, hogy a célunk az, hogy a közutak terhelését vagy 
a szén-dioxid-kibocsátást csökkentsük, akkor mégiscsak a vasút, a kötöttpályás 
közlekedés mellett kell gondolkodnunk. Tehát sajnos, nem politikai értelemben, de 
gazdaságtörténeti értelemben a „tönkretett” szót muszáj használnom, mert különben 
érthetetlen lesz, hogy miért és honnan és hová akarunk eljutni. S bizony ezért olyan 
nehéz azokat az eredményeket elérni a MÁV-nál közlekedésszervezési szempontból, 
amire pedig olyan nagy igény lenne.  

Ami viszont meglep, ez pedig az, hogy ellátatlanul Magyarországon 
tömegközlekedés szempontjából falu nem maradhat. A közszolgáltatásnak, pont a 
kettéválasztás miatt, még erőteljesebb meghatározója az, hogy az ITM valódi 
megrendelőként működik felénk, tehát megrendeli a szolgáltatásokat, és a törvényben 
meghatározott minimum az, hogy napi kötelező három oda-vissza járat legyen; ennél 
csak több lehet. Ami hiányozhat a rendszerből - hogy ez újraépül-e vagy sem, ezt ma 
még nehéz megmondani, és lehet, hogy itt nem a tömegközlekedés, hanem a 
személyautók megjelenése a kérdéses -, ez pedig az egykori kohászati és bányászati 
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buszok, tehát magyarán azok a buszok, amelyeket az adott cégek indítottak a 
munkavállalókért, azok akkor az adott vállalatnak a munkaidejéhez igazodtak, és ez 
sokkal kényelmesebb volt. Így egy másik helyzetben vagyunk, de ellátatlanul nem 
maradhat terület Magyarországon. 

Igen, a költségvetés bevételéért dolgozunk, és azért - és itt különbséget kell tenni 
múlt és jelen között -, hogy mi olyan tulajdontól szeretnénk megválni, ami az állam 
működésének fenntartásához nem szükséges, illetve olyan vállalatokat semmiképpen 
nem szeretnénk az állam látóköréből elereszteni, amelyek monopolhelyzetben vannak, 
illetve az emberek mindennapjait meghatározó közszolgáltatást látnak el.  

A pályakezdők esetében lehet, hogy az EMMI erről részletesebben fog beszélni, 
de azért a fiatalok számára az otthonteremtési programot, a falusi CSOK-ot, tehát 
számos olyan kezdeményezést kell említeni, ami pont az ön által jelzett problémára 
válasz. Igen, ez nem bérlakás; abból indul ki, amivel kezdtem, hogy meggyőződésem 
szerint számos intézkedés történt itt akár az elmúlt harminc évben, a tulajdonhoz, a 
lakástulajdonhoz való ragaszkodás viszont változatlan, és ezt a természetes igényt 
szolgálják ki a kormány programjai.  

Ezúton is szeretném megköszönni a kérdéseket, és remélem, kielégítő 
válaszokat tudtam adni. Még egyszer köszönöm. 

 
ELNÖK: Mi pedig köszönjük a válaszokat, tisztelt miniszter asszony. Annyiban 

nyugodtan lezárhatjuk a napirendi pontot, és azt mondhatom, hogy miniszter asszony 
ezzel eleget tett a bizottság előtt a törvényen alapuló éves beszámolási 
kötelezettségének. Köszönjük szépen, és valamennyiünk nevében kívánom azt, hogy 
tevékenységének eredményeként az állam legyen jó gazda, és legyenek olyan 
befizetések, amelyek a Költségvetési bizottság hatáskörébe kerülnek előbb vagy utóbb, 
és akkor arról majd mi is tudunk gondolkodni.  

Köszönöm szépen még egyszer, önnek és kollégáinak jó munkát kívánok a 
továbbiakban. Köszönjük szépen. 

 
BÁRTFAI-MAGER ANDREA tárca nélküli miniszter: Köszönjük szépen. 

(Bártfai-Mager Andrea és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Egyebek 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A 2. napirendi pont tárgyalását megnyitom. Az 
egyebek között bárkinek van-e közérdekű bejelentése? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyen nincs. 

Tájékoztatom önöket, ahogyan arról a múlt heti ülésünkön is szó volt, hogy a 
holnapi napon 10 órai kezdettel Varga Mihály miniszter úr meghallgatására kerül sor. 
A napirendi javaslat törvényjavaslatok mai benyújtásától függően még kiegészülhet. 

Szeretném jelezni továbbá, hogy kiosztottuk önöknek az Országgyűlési Múzeum 
munkatársai által készített összefoglalót ezen ülésteremről, amelyben most 
tartózkodunk. Remélem, felkelti érdeklődésüket.  

Van-e valakinek bármilyen bejelentenivalója? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést ezzel berekesztem. Köszönöm szépen. Holnap 10 órakor várjuk önöket. 
A viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)  
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Varju László  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


