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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 11 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 
munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést megnyitom.  

A helyettesítések figyelembevételével, mely szerint Tilki Attilát Ritter Imre, 
Barcza Attilát Szabó Zsolt, V. Németh Zsoltot pedig dr. Szűcs Lajos alelnök úr 
helyettesíti, bizottságunk határozatképes, és a munkánkat meg tudjuk kezdeni.  

Napirendi javaslatról való döntés következik. Képviselőtársaim megkapták az 
ülésre vonatkozó napirendi javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki ért egyet a 
napirendi javaslattal. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem ért egyet 
vele? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.  

Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter éves meghallgatása  

Ezzel az 1. napirendi pont tárgyalását megkezdhetjük, mely Mager Andrea 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélkül miniszter asszony éves meghallgatása 
lesz. Köszöntöm miniszter asszonyt és 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 legutóbb 
2019. június 4-én hallgatta meg.  

Mielőtt megadnám a szót miniszter asszonynak, tájékoztatom önöket, hogy 
miniszter asszony kezdeményezte, hogy engedélyezzük a szemléltetést. Erről az 
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 38/A. § (3) bekezdése alapján a 
bizottságnak döntenie kell. Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy miniszter asszony 
szemléltetést alkalmazhasson. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Úgy látom, ezt 
egyhangúlag elfogadtuk. 

Szeretném még megjegyezni, hogy egy fél tizenegykor kezdődő bizottsági ülésen 
miniszter asszonynak szintén a meghallgatására kerül sor. A mai munkánknál, én azt 
javaslom, ezt vegyük figyelembe.  

Felkérem miniszter asszonyt, tartsa meg tájékoztatóját. Ezt követően a bizottság 
tagjai feltehetik kérdéseiket, elmondhatják véleményüket. Miniszter asszony, öné a 
szó. Tessék, parancsoljon! 

Mager Andrea tájékoztatója 

MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 
(Előadását kivetített prezentáció kíséri.) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt bizottsági Tagok! 
Sajnálattal, a Covid miatt egy fél évvel majdnem elcsúszott ez a meghallgatás, de így 
legalább a Covid első hullámának tapasztalatairól is tudok majd beszélni a 
meghallgatásom során. 

A bizottságnak azt is tisztelettel köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy 
szemléltető eszközt alkalmazzak. A célunk ezzel mindig az, hogy az önök munkáját 
segítsük, hiszen egy-egy slide sokkal több információt is tud egy időben önöknek 
megmutatni arról, amiről szólni kívánok.  

Természetesen elnök úr iránymutatását az időkeret betartására meg kívánom 
tartani, ezért lehet, hogy az előadás egy kicsit feszesebb lesz, de ezt követően önöknek 
lesz alkalma kérdéseket feltenni nekem.  
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Magyarországon az állami szektor - önök is tudják - meghatározó szereplője a 
nemzetgazdaságnak, és talán emlékeznek, az egy évvel ezelőtti meghallgatásomkor 
bemutattam, hogy az állami portfólió elsősorban hoz, nem pedig visz az államkasszától. 
Akkor beszéltünk arról, hogy ebben az adok-kapok egyenlegben van néhány olyan 
tényező (Mesterházy Attila megérkezik az ülésre.), amely nem vagy csak nehezen 
számszerűsíthető; és ezek a nehezen számszerűsíthető dolgok rendkívüli jelentőségűvé 
váltak a Covid-járvány, illetve a Covid hatásainak kezelésekor. Tehát nagyon fontos az, 
hogy az állami portfólióban lévő vállalatok összességében a legnagyobb foglalkoztatót 
jelentik. És itt szeretném rögtön kiemelni, hogy az állami portfóliónak egy kiemelt 
célja, hogy egy válsághelyzetben is válságálló legyen, tehát megtartsa a munkahelyeket.  

Magyarországon az állami szektor alapvető funkciókat lát el, és enélkül a 
társadalom és a gazdaság nem működne. Ezt önök is láthatták, a közszolgáltatások a 
Covid-járvány ellenére és mellett rendkívül magas színvonalon látták el a feladatukat, 
és a járvány adta kihívásokra azonnal tudtak válaszolni.  

A háztartások számára nagyon fontos eredmény az, hogy ez az állami portfólió 
képes tartósan fenntartani a rezsicsökkentés eredményeit. Ennek a hatása is rendkívüli 
ebben az időszakban, hiszen a rezsicsökkentés alacsonyan tartása jelenti azt is, hogy a 
gazdaság egyik motorját jelentő fogyasztást továbbra is magas szinten lehet tartani. 

A másik válságkezelési eszköz esetében is komoly szerepe van az állami 
portfóliónak: mi vagyunk a legnagyobb beruházók, és ezzel közvetlen hatásunk van a 
GDP-re és a GNP-re. (Boldog István megérkezik az ülésre.) Tevékenységünk 
eredménye gazdaságélénkítő hatással is jár, hiszen számos új munkahelyet is 
teremtünk. És amit már önök tudnak, az állam vagyona rendkívül stabil és meghaladja 
a 17,7 ezer milliárd forintot.  

Az NVTNM portfólióját is ismerik, tavaly ezt az ábrát bemutattuk; most annyi 
változott, hogy a hadiipari cégek közvetlen miniszteri, illetve MNV Zrt. általi irányítás 
alá kerültek.  

A portfólió nélküli miniszter területe a parlament munkáját is segíti, 282 írásbeli 
kérdést válaszoltunk meg, 50 bizottsági ülésen vettünk részt, 20 személyes felszólalást 
végeztek el kollégáim, 6 elfogadott törvényjavaslat és két elfogadott beszámoló fémjelzi 
a munkánkat. Az elfogadott törvényjavaslatokból kiemelném a „Nemzeti Eszközkezelő” 
programot, illetve az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvényt.  

A tavalyi beszámolómkor jeleztük azt is, hogy számos módszertani újítást 
tervezünk a portfólióban. Beszámolhatok önöknek arról, hogy ezeket az újításokat 
elvégeztük, a kontrollingadat-szolgáltatás, a könyvvizsgáló-választási szempontok, az 
egységes belső ellenőrzési szempontok, az emberierőforrás-irányelv és a 
likviditásmenedzsmentre vonatkozó irányelvek elfogadásra kerültek. Mindegyiknek 
speciális célja volt, de a legfontosabb eredményünk az, hogy az irányelvek révén 
egységes és kontrollált működés valósul meg a teljes állami portfólióban.  

2020-ban több területen jelentős megtakarítást értünk el, és a táblázatban látják 
a becsült megtakarítások értékét is. Egyes közbeszerzésünk még folyamatban van, de 
úgy véljük, hogy az állami portfólió együttműködése és a közös beszerzések is azt 
szolgálják, hogy az állami portfóliót költséghatékonyan és költségtakarékosan 
működtessük.  

Tavaly bemutattam azt az ábrát önöknek, hogy egy kockázati térképen hol 
helyezkednek el a vállalataink, és azt az ígéretet is tettem, hogy számos lépésünkkel azt 
fogjuk elérni, hogy ezek a mutatók erősödjenek és megváltozzanak. A mozgás azt 
mutatja meg, hogy számos portfólióelemnél sikerült az áttörés, és egyre több 
vállalatunk kerül az úgynevezett békés zónába, ahol a pénzügyi kockázat és a stratégiai 
jövőkép olyan stabil lábakon áll, hogy semmilyen problémára nem számítunk, 
legalábbis olyanra, amit képességük alapján ne tudnának a vállalatok megoldani.  
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A részletes eredmények bemutatásakor gyakorlatilag cégenként foglaltuk össze, 
hogy melyik építőipari cégünk, illetve melyik egyéb cégünk milyen feladatot végzett el. 
A nagyságrendekből önök is láthatják, hogy ezek nemcsak az állami portfólió, hanem a 
nemzetgazdaság meghatározó részei. Számos „Modern város” program megvalósítása, 
gyorsforgalmi út, szennyvízelvezetési projekt és ipari park készült el az elmúlt évben is, 
és a következő ábrákon majd azt is megmutatjuk, hogy az állami portfólióban lévő 
beruházástömeget miképpen tudjuk a gazdasági fejlesztés és a gazdasági kilábalás 
céljainak megfelelően használni. (Dr. Hargitai János megérkezik az ülésre.) 

Az ország történetének legnagyobb értékű park- és tájépítészeti munkáját 
végezzük a Liget-projektben. Ebben a teremben is szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy elmondjam, a Liget-projekt támogatottsága 70 százalékos, tehát amikor az 
állampolgárok megismerik, hogy mi készül a Liget-projektben, akkor azt támogatják, 
és nemcsak a kérdőíves felmérések mutatják azt, hogy ezek látogatott elemek, hanem 
a Nagyjátszótér, a Millennium Háza és a kutyás élménypark látogatottsága is azt 
mutatja, hogy ez egy olyan projekt, amelynek nemcsak a folyamatban lévő 
beruházásait, hanem a még el nem kezdett beruházásait is érdemes lenne folytatni, 
hiszen megújul ennek keretében a Liget, számos, díjjal elismert építészeti alkotás 
valósul meg a Ligetben, és a rekonstrukció eredményeként pedig rendkívüli, jól és 
átláthatóan rendezett és használható zöld terület valósul meg nagyobb 
négyzetméterszámon, mint volt előtte. 

A portfóliónak egyik meghatározó eleme volt, hogy folytattuk a 2012-ben 
megkezdett közlekedési integrációt. Talán önök is emlékeznek, hogy 2012-ben a 
közlekedési központok létrehozásával csökkentettük a Volánok számát, majd 2019-ben 
már az én irányításommal valósult meg az egységes Volán-integráció. Ezt az integrációt 
sikeresnek ítélem meg, és 2020-ban megvalósítottuk az integráció következő elemét: a 
MÁV és a Volán működésének összehangolására alkalmas társasági formát 
alakítottunk ki, a MÁV tulajdonosi joggyakorlása alá került a Volán.  

Következő lépcsőként pedig egy egységes és integrált nemzeti közlekedési 
vállalatot fogunk létrehozni. Ennek során meg fog újulni a buszpark, már beszereztünk 
866 új járművet, de további 1000 autóbusz megvásárlása van folyamatban. Azt önök is 
látják, hogy folyamatos a vasúti pályák, a vasúti szerelvények és az állomások 
megújításának a programja.  

A MÁV-csoport is jelentős fejlődéseket tervez. Önök is ismerik a Budapest-
Belgrád vasútvonal építését, elindult a Nyugati és a Keleti pályaudvar fejlesztése, 
kiemelt vasútvonalfejlesztések vannak az agglomerációban, és természetesen nemcsak 
a síneket, tehát nemcsak az alap-infrastruktúrát, hanem a hozzátartozó gördülő 
állományt is meg kell újítanunk. Ennek eredményeként rendkívül modern KISS 
emeletes vonatok, hibrid motorvonatok, villamos mozdonyok, új járművek és 
vezérlőkocsik érkeznek a MÁV-hoz, amelyek természetesen mind-mind az utasok 
kényelmét szolgálják.  

Az integrált vasúti és buszos közlekedési rendszernek nemcsak az az értelme, 
hogy egy hatékony központot alakítsunk ki, és egyre jobban szolgáljuk ki a 800 millió 
utast szállító közlekedési rendszert, hanem a legfontosabb dolgunk az, hogy a 
közlekedésben évtizedek óta megjelenő úgynevezett közlekedési paradoxont is 
feloldjuk a MÁV és a Volán integrációjával, és ezzel kényelmes, átlátható, összehangolt 
és egymáshoz igazított közlekedési rendszereket ne párhuzamosan, hanem egymást 
kiegészítve működtessünk. 

Engedjék meg, hogy azt megjegyezzem, hogy természetesen egy olyan vállalat 
irányítása nem egyszerű, ahol 55 ezer munkavállaló, 1800 milliárd értékű 
eszközállomány van és közel 15 millió utaskilométert kell ellátni. Úgy gondolom, erre 
a feladatra felkészültek vagyunk, a MÁV és a Volán megújult vezetése pedig képes 
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ellátni a feladatát, de hangsúlyozom, a feladata nem csupán az, hogy egy ilyen hatalmas 
vállalatot eligazgasson sikeresen, hanem választ adjon az úgynevezett közlekedési 
paradoxonra, és olyan javaslatokat tegyen le az asztalunkra, amelyekkel nem 
párhuzamos, hanem egymást jól kiegészítő közlekedési rendszerek működnek az 
országban. 

A másik zászlóshajója a portfóliómnak a Magyar Villamos Művek. A Magyar 
Villamos Művek szintén 2010 óta egy hatalmas pályát futott be, és ma már ez a 
vállalatcsoport a Mol-hoz és az Audihoz hasonló nagyságrendű vállalatcsoportot 
képvisel, és ezt a vállalatcsoportot nemcsak mi magunk, hanem a pénzügyi 
intézmények is elismerik, akik szikár pénzügyi adatok alapján is támogatják az 
MVM Csoport megújulását és regionális terjeszkedését. A csoport fókuszában a tiszta, 
okos energia, az e-mobilitás és a digitális szolgáltatóvá válás áll, és ezt már nemcsak 
hazai, hanem regionális színtéren is szeretnénk megvalósítani. 

Az MVM pozíciója tehát, mint említettem, megerősödött. Ennek a 
megerősödésnek az állomásait önök is ismerik, hiszen folyamatosan és fokozatosan 
vásároltuk fel a magyarországi szolgáltatókat, és ennek egy utolsó eleme lesz az E.ON-
MVM-tranzakció, amelynek a befejezését 2021-re prognosztizáljuk. Szeretném 
megemlíteni és hangsúlyozni, hogy itt nem kiszorításról van szó, ami időről időre 
tévesen megjelenik a sajtóban; itt piaci alapú és üzleti tranzakciókról van szó, amelyek 
például az E.ON esetében az E.ON nemzetközi piacokon történő egyesülésének 
következményei ezen a magyarországi piacon. Tehát 2021-ben elérjük azt, hogy az 
MVM Csoport lesz a domináns a hazai piacon, és ezt követően tervezünk még régiós 
akvizíciókat. A régiós akvizíciók célja, hogy tízmillió ügyfélt meghaladó európai szintű 
energetikai céggé váljon az MVM Csoport, és az EBITDA-jának egy részét már ne csak 
Magyarországon, hanem a régiós piacokon valósítsa meg, aminek eredményeként 
természetesen nemcsak az MVM Csoport eredménye, hanem a hazai költségvetés is 
gyarapodik és a külkereskedelmi mérlegünk is javulni fog.  

Az MVM Csoport egyik sajtóban legvitatottabb tranzakciója a Mátrai Erőmű 
megvásárlása volt, amelyet az ország energiaszuverenitása szempontjából is fontosnak 
tartok, illetve ki szeretném emelni, hogy az erőmű korszerűsítése, amely egy komplex, 
legalább tíz évig tartó program, jelentősen csökkenti a villamosenergia-import arányát, 
valamint hozzájárul ahhoz, hogy a magyarországi szén-dioxid-kibocsátás jelentősen 
csökkenjen. Magyarán, egy zöldítési program részeként tekinthetünk erre a 
tranzakcióra. A tranzakció további pozitívuma, hogy fenn tudjuk tartani egy olyan 
erőmű működését, amely nemcsak az ország energiaszükségletének második 
legnagyobb előállítója, hanem, ha ezt az erőművet megújítjuk, és átállítjuk egy új 
termelési módra, akkor jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy a naperőműparkok 
működése folytán bizonytalanabbul működő hálózatban a kiegyenlítő erőmű szerepét 
is ellássa.  

A további működtetés fenntartását indokolja az is, hogy mi nemcsak vállalatban, 
hanem munkavállalókban gondolkodunk, és ezzel az átalakítással az erőműben 
dolgozó munkavállalók többsége újra feladatot találhat magának. Valamint a térség 
fejlesztése is kiemelt célunk, és a Mátrai Erőmű megújulásával nemcsak az erőmű, 
hanem a környezete és a környezetében működő egyéb vállalkozások is megújulhatnak 
és fennmaradhatnak.  

A Mátrai Erőmű technológiai megújulása tehát biztonságos és egészséges 
környezetet jelent, és biztonságos keretek között működik tovább az erőmű, az állam 
pedig egy komplex térségfejlesztési projektet tud megvalósítani. Eredményeként pedig 
gázturbinás erőművel számolunk; fel fogunk építeni egy naperőműparkot is, és ezzel 
rekultiválunk bányaterületeket; az országos hulladékgazdálkodási rendszer 
eredményeképpen egy biomassza-égető és egy RDF-et égető blokk jön létre; és 
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különböző energetikai-technológiai megújulást és megújításokat is képes lesz ez az 
erőmű befogadni. Tehát hozzájárulunk az innovációhoz is.  

Néhány szót szólnék még a hulladékgazdálkodásról, ahol mára már egy 
kiegyensúlyozott és a jogszabályok adta kereteken belül működő rendszert tudunk 
működtetni.  

A regionális víziközmű-társaságok esetében pedig a hatékonyabb működés 
érdekében egy holdingstruktúrát hozunk létre, amelynek célja az, hogy egységes 
szolgáltatási színvonalat biztosítsunk a fogyasztók számára. Ezt a holdingstruktúrát 
úgy alakítottuk ki, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok csatlakozására is 
legyen lehetőség.  

Az Antenna Hungária esetében azon túl, hogy a Telenorral együttműködve a 
szolgáltatási kört tudjuk bővíteni, előkészítéseket tettünk az 5G bevezetésére, amit 
mindannyian tudunk, hogy egy rendkívüli technológiai újítás a digitális szektorban.  

A Szerencsejáték Zrt. esetében, amelyet egy hagyományos szektornak 
gondolnánk, a Covid alatt számos intézkedést tettünk meg: megindítottunk egy 
hálózatvédelmi és fejlesztési akciótervet, melynek köszönhetően a hálózatot egyben 
tudtuk tartani; új online játékokat indítottunk el; és előkészítünk egy szlovákiai 
akvizíciót.  

A nemzeti mobilfizetés, amely a Covid előtt is népszerű volt, és az egyik 
legnagyobb hazai fintech céggé vált, az érintésmentes mobiljegy bevezetésével a Covid 
idején is hasznos szolgálatot tett.  

A Magyar Postánál továbbra is a logisztika és a digitalizáció fejlesztése áll 
középpontban, mindkettőre szükség is volt, hiszen a csomagszolgáltatási üzletágunk 
már az elmúlt években is fejlődött, de a Covid még egy robbanásszerű fejlődést indított 
el, és a megindított digitalizációs fejlesztéseink pedig ahhoz járultak hozzá, hogy az 
érintésmentes szolgáltatással járvány idején is megfelelően tudtuk ellátni a 
feladatainkat.  

Jelenleg egy bankholding kialakításának előkészítése, illetve az ehhez 
kapcsolódó vizsgálatok elvégzése folyik. Önök is tudják, hogy a banküzem egy 
mérethatékonysági üzem, és az MNB tanulmányaiból, illetve a nemzetközi 
tanulmányokból azokat is tudjuk, hogy egy ilyen méretű ország, mint Magyarország, 
nagyságrendileg nagyjából öt-hat univerzális nagybankot bír el, és ennek eredménye 
nem kevesebb, hanem több verseny lesz. Tehát a mi célunk az, hogy a Budapest Bank 
értékesítése esetén ne csak a pénzre legyünk figyelemmel, hanem amikor arról 
döntünk, hogy értékesítés vagy apport útján további befektetésként tekintsünk a BB-
re, akkor a szemünk előtt az kell hogy lebegjen, hogy több versenyt szeretnénk a magyar 
piacon és egy tőkeerős, piacvezető, univerzális bankcsoport nehezebb piaci 
körülmények között is eredményesen tudja a magyar gazdaságot szolgálni. Jelenleg ez 
a projekt előkészítés alatt van, de ha emellett döntünk, akkor ez a három bank közel 
kétmillió ügyfelet 900 fiókban 6800 milliárd forintos mérlegfőösszeg mellett tud 
kiszolgálni. 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőben elindítottuk a társasági-, ingatlanportfólió-
racionalizálást. Itt az a feladatunk továbbra is, hogy az, ami az állami portfólióba nem 
szükséges, azokat eladjuk. Itt bevezettük az úgynevezett csoportos értékesítést vagy 
csomagos értékesítést, és ezáltal lehetőségünk nyílik arra, hogy ne csak az értékes, 
hanem a kevésbé értékes ingatlanokat vagy cégeket egy csomagban eladva juttassuk 
bevételhez a költségvetést. Ezek a források szolgálják azt is, hogy olyan 
portfólióelemeket vásároljunk meg, amelyek az állami feladatok jobb ellátását 
szolgálják.  

Többször említettem már az előadásomban, hogy a Covid idején az NVTNM-
portfólió vállalatai jól helytálltak, és sikeres intézkedéseket hoztak a kockázatok 
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kezelésére. Mint látják, azonban a sikeres intézkedések arra elegendők voltak, hogy 
fenntartsuk a szolgáltatási színvonalat, és minden esetben a közszolgáltatásokat magas 
színvonalon, az állampolgárok megelégedésére működtessük, azonban a Covidnak az 
állami vállalatokra is jelentős árbevételhatása volt, a közvetlen költséghatás is a 
15 milliárdot meghaladja, a közvetett eredményhatás pedig a 108 milliárd forintot. 
Ezek a számok éves előrejelzések, de a fölöttük jelentkező számokban önök már látják, 
hogy gyakorlatilag időarányosan ezeknek a veszteségeknek a fele már realizálódott is. 

A járvány vesztesei azok a vállalatok, amelyeknek bár folyamatos működtetésére 
folyamatos ügyféligény volt, de ilyen vagy olyan indokokból a szolgáltatás 
nagyságrendje visszaesett, kevesebben utaztak, kevesebben vettek egyes 
szolgáltatásokat igénybe, vagy bizonyos versenyeket, mint a Hungaroring, nem lehetett 
megtartani.  

A sikeres kezelés mérőszámai az én számomra azt jelentik, hogy ezekben a 
társaságokban nem kerül sor elbocsátásokra, megvédtük a dolgozóink egészségét, 
sehol nem jelentkezett komolyabb fertőzés, és az otthoni munkavégzésre való átállás 
minden esetben zökkenőmentesen zajlott végig. Azonban voltak közös hatások is, 
hiszen hatékonysági intézkedéseket kellett bevezetni, figyelnünk kellett az ügyfelek 
fizetési hajlandóságára, ami a járvány elején romló tendenciát mutatott, de ezt sikerült 
megfordítanunk, és a járvány elején átütemezésre került beszerzéseket és 
beruházásokat is a második, illetve a harmadik negyedévben próbáljuk felgyorsítani. 

A korlátozó intézkedések alatt tehát minden közszolgáltatás elérhető maradt, a 
közszolgáltatások színvonala nem változott, rugalmasan és hatékonyan 
alkalmazkodtunk a Covidhoz, ezért a korlátozó intézkedések után stabil bázist 
jelentünk a gazdaság újraindításához, nincs szükség időre ahhoz, hogy az eredeti 
színvonalat visszaállítsuk, válságállóbbá váltak a vállalataink, és a gazdaság 
újraindításában ezek a vállalatok jelentős szerepet játszhatnak.  

Az állami beruházások esetében priorizálnunk kell, és azokat a beruházásokat 
fogjuk előrehozni, amelyek mind a GDP-re, mind a foglalkoztatottságra kedvezően 
hatnak. Örömmel jelenthetem, hogy az állami portfólióban mind az építőiparra, mind 
pedig a pénzügyi szolgáltatásokra van eszköztárunk, látják felsorolva azokat a 
vállalatokat, amelyek hatékonyan és gyorsan képesek a válság negatív hatásait 
ellensúlyozni.  

Ezeken az ábrákon azt mutatjuk be, hogy 2025-ig 10-11 000 milliárd forint 
értékű beruházást látunk a saját portfólióban, ebből úgymond csőben már 
5700 milliárd van. A 2800 milliárdot meghaladja azon beruházások száma, amelyek 
építését már most felügyeljük, van közel 400 milliárd, amelynek a forrásbiztosításáról 
most gondoskodunk, és közel 500 milliárd az, ahol a kivitelezési előkészítés zajlik. 

A Fejlesztési Bankban 2019-re jutottunk oda, hogy tisztán fejlesztési bankot lát 
el stabilan és hosszan fenntartható növekedési pályán, felgyorsítottuk az EU-s 
kihelyezéseket, és a tőkekihelyezések területén is jelentős eredményeket értünk el. 
Tehát 2016 óta a folyamat eredményeként a Fejlesztési Bank felkészülten és egy jól 
működő struktúrával fogadta a válságot.  

Ennek köszönhetően 14 gazdaságélénkítő programot rendkívül gyors idő alatt 
tudtunk kiszolgálni: 7 hitelprogrammal, 3 garanciaprogrammal és 4 tőkeprogrammal 
szolgáljuk a vállalkozásokat. Ez 1800 milliárd forintot meghaladó forrást jelent, 
aminek a költségvetési többletterhe rendkívül alacsony. Két sikerprogramunk van: a 
Garantiqa Krízis Garanciaprogram, amit szeretnék kiemelni, és a KKV Technológia 
Hitelprogram. Amennyiben szükséges, ezeket a programokat a gazdaság szereplőinek 
érdekében a jövőben is alkalmazni kívánjuk, tehát ha ezek a keretek kifogynak, akkor 
mindent megteszünk annak érdekében, hogy azonnal pótoljuk ezeket.  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reményeim szerint tartottam az időkeretet.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben bejelentem, hogy F Kovács Sándort 

dr. Hargitai János alelnök úr helyettesíti.  

Kérdések 

Miniszter Asszony! Köszönjük szépen a tájékoztatót. Most áttérünk a kérdésekre 
és a véleményekre. A bizottság tagjainak megadom a szót, illetve kérdezem, hogy ki 
kíván kérdezni. Maradjunk a kérdéseknél először talán! Ki kezdené? (Jelzésre:) 
Képviselő asszony, tessék, öné a szó. Bősz Anett képviselő asszony következik. 

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm, elnök úr. Annyi kérdésem lenne önhöz először, 

hogy a kérdésemet én felvezetném egy bevezetővel, erre van-e most lehetőség. 
 
ELNÖK: Természetesen igen. Tessék, parancsoljon!  
 
BŐSZ ANETT (DK): Jó, rendben, köszönöm. A kérdésem a Mátrai Erőműhöz 

kapcsolódik, és igazándiból az elmúlt hónapok sajtóértesüléseit szeretném miniszter 
asszonytól megkérdezni, és letesztelni azt, hogy valósak-e ezek az adatok, illetve 
amennyiben valósak, úgy az a kár, ami keletkezett a Mátrai Erőmű megvásárlása 
kapcsán, hogyan enyhíthető, illetve miniszter asszony is említette, hogy az elmúlt 
időszakban olyan innovációs tervek készültek az erőművel kapcsolatosan, amelyek 
nemcsak a fenntarthatóságot, de remélhetőleg a későbbi nyereségességet is szolgálják. 

Azt gondolom, hogy például tavaly ősszel, amikor Bencsik János 
képviselőtársunk írásbeli kérdésben fordult a miniszter asszonyhoz az erőmű 
vételárával és az adásvétellel kapcsolatosan, akkor Fónagy János államtitkár úrtól azt 
a választ kapta, hogy az erőmű vételárát képező tényezők üzleti titok tárgyát képezik, 
ezért nem áll módjában a nyilvánosság elé bocsátani. 2020 szeptemberében azonban 
olyan számok láttak napvilágot, amelyek valószínűleg újak a közvélemény számára és 
talán a szakértők számára.  

Én örülök, hogy miniszter asszony személyesen megtisztelte a bizottságot a 
beszámolójával, annak is, hogy ilyen módon személyesen tudunk erről az egész 
kérdéskörről beszélni. (Kara Ákos megérkezik az ülésre.) 

Abban szerintem nincsen köztünk vita, és nem is a Költségvetési bizottságra 
tartozik talán, hogy a lignit mára korszerűtlen energiaforrás, és több nyugati bank már 
nem finanszírozza ezeknek a bányáknak a működését. Erre tért ki miniszter asszony is 
abban az alpontban a prezentációjában, miszerint szükség van korszerűsítésre.  

Ami azonban az anyagiakat illeti, nem véletlen, hogy a korábbi német tulajdonos 
éppen abban az időpillanatban szabadult meg tőle, és ez a piaci folyamatoktól nem 
idegen, amikor már látta, hogy egy olyan gazdasági helyzet felé halad az erőmű, amiben 
még éppen nyereséges, azonban veszteségessé fordulhat. Ez így is történt, és azt is 
tudjuk, hogy ekkor még 5,9 milliárd forintért cserélt gazdát az erőmű. Ezt akkor 
sokallotta az MVM, így a Mészáros Lőrinc érdekeltségei közé tartozó cég lett a befutó 
és a vásárló, majd ezt követően 2017 és 2019 között az erőmű teljesen eladósodott, 
veszteségessé vált, és ezt követően vásárolta meg az MVM 17,4 milliárd forintért, vagyis 
a 2017-es vételárnak a közel háromszorosáért. Majd az ezt követő időszakban, 
amennyiben jók az értesüléseim, több mint 75 milliárd forintot kellett költeni erre az 
erőműre, vagyis így már az adófizetők több mint 92 milliárd forintja áll az erőműben. 
Ezekért a felhalmozódott veszteségekért, amelyek nyilvánvalóan nem az MVM hibái, 
hanem a korábbi tulajdonos hibái, ugyanakkor a költségvetés, illetve közvetetten a 
magyar polgárok fizettek.  
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Engem abban a tekintetben persze megnyugtatott miniszter asszony 
prezentációja, hogy vannak tervek arra nézve, hogy ezt a korszerűtlen erőművet a 
fenntarthatóság szolgálatába és a környezetvédelem szolgálatába állítsuk, ami egy 
fontos kérdés, ugyanakkor a Költségvetési bizottság tagjaként elsősorban szerintem 
azzal kell foglalkozunk, hogy az adófizetők közel 100 milliárd forintja, ami ilyen módon 
a Mátrai Erőműbe ömlött, vajon mennyi idő múlva térül majd meg. Mert én azt 
feltételezem, hogy a fenntarthatóság nemcsak környezeti értelemben, hanem 
költségvetési értelemben is fontos egy erőmű esetében. És persze az 
energiabiztonságunk fontos, de amennyiben ez finanszírozhatatlan az erőmű 
működésén keresztül, úgy, én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább az energiapiacon 
beszerzendő energiát tenne fontossá hazánk lakossága számára.  

Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a vásárlás jelen pillanatban úgy 
értelmezhető, hogy az elmúlt tíz évben szerencsésen meggazdagodott nemzeti 
nagytőkés olyan összegekkel játszadozhat az üzleti életben teljesen felelőtlenül, amit 
például a kkv-szektor koronavírus-járvány okozta gazdasági-társadalmi hatásokat 
enyhítendő be is jelentett a kormány egy körülbelül százmilliárd forintos, kkv-szektort 
mentő csomagot. Ezekre nagy szükség lenne. Egyébiránt nagyon helyes lépés volt ez a 
kormány részéről. Én a Mátrai Erőmű megvásárlásának helyességét vitatom, és 
megköszönöm, ha a miniszter asszony erre is megnyugtató válaszokat tud adni. 
Mondom még egyszer, a környezetvédelmet illetően engem megnyugtatott. 
Ugyanakkor azt kell hogy mondjam, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó 
céget hagyni akkora kárt okozni, ami több mint 92 milliárd forintos költséget 
keletkeztet az adófizetők számára, ez több mint felelőtlenség, és nem csak a 
cégtulajdonos részéről felelőtlen. Köszönöm a megtisztelő válaszát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő kérdés? (Jelzésre:) Tessék, 

parancsoljon, képviselő asszony, öné a szó.  
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Asszony! Köszönöm szépen azt a kimerítő beszámolót, amelyet most 
itt tartott nekünk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok területet érintettünk. Én egy 
olyan területre szeretnék most rákanyarodni, amely a prezentációban nem szerepelt, 
azonban számtalanszor a parlamentben már felmerült, ez pedig a Balaton körüli 
ingatlanvagyonok és egyéb vagyonok kezelésével kapcsolatos. Ugyanis a Balatoni 
Hajózási Zrt. államosítása egy olyan folyamatot indított el a térségben, amely alapján 
az látható, hogy önök asszisztálnak azokhoz a magánosításokhoz, amelyek ott, a 
Balaton térségében történnek.  

Egy rövid kis áttekintés. Ugye, 2019-ben az állam a Magyar Turisztikai 
Ügynökségen keresztül szerzett többségi tulajdont, feltőkésítették a Balatoni 
Hajózási Zrt.-t. Ezzel nincs is semmi baj, szükség van a fejlesztésekre, szükség van arra, 
hogy minél korszerűbb szolgáltatásokkal várják a Balatonhoz érkezőket, és a hajózással 
kapcsolatosan is tényleg fontos volt ez a feltőkésítés. De ezzel azt is elérték, hogy azok 
a települési önkormányzatok, amelyek eddig részvényesként beleszóltak a cég 
működésébe, háttérbe szorultak és gyakorlatilag semmilyen döntésük nincs a Balatoni 
Hajózási  Zrt. működésében. 

Idén májusban a Covid ideje alatt átnyomták azt a reorganizációs tervet, amely 
arra adott lehetőséget, hogy a 11 vitorláskikötő üzemeltetési jogát gyakorlatilag 
átjátsszák magánkezekbe. Ezenkívül közforgalmú kikötők értékesítéséről döntöttek 
első körben. Na, ez nyilván a nagy nyomás miatt végül meghiúsult. Ezenkívül pedig 
kempingek eladásáról is döntöttek. És éppen a napokban zajlik egy árverési licit, a 
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balatonszemesi és a balatonboglári kemping vonatkozásában 1-1 milliárd forintos 
kikiáltási árral.  

Látjuk, hogy az történik a Balatonnál, ami szerintem mindenkinek a rémálma, 
hogy egy idő után már nem lehet lejutni a Balatonhoz. Ezek a kempingek, amelyekről 
most szó van szó, ennek az ékes bizonyítéka, hogy önök és akár ön is személy szerint, 
aki a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter, nem tesz semmit ennek 
megakadályozása érdekében. Azt látjuk, hogy ezek az ingatlanvagyonok átvándorolnak 
Mészáros Lőrinchez és barátaihoz, és ezzel megfosztják majd a magyar embereket, a 
magyar családokat attól, hogy élvezhessék a Balatont.  

Tehát a kérdésem az: miniszter asszony, felelősnek érzi-e magát ezért a 
cselekedetért, amit a Balatoni Hajózási Zrt. reorganizációs tervének elfogadásával 
tettek? Mit fog tenni a jövőben a balatoni ingatlanvagyonok megőrzése érdekében? Mit 
tesz azért, hogy a Balaton mindenkié maradjon? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szabó Zsolt képviselő úr következik.  
 
SZABÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Asszony! Nagy szeretettel köszöntöm itt a Költségvetési bizottság előtt önt is és kedves 
kollégáit. Három kérdésem lenne. Az egyik: az MVM-ről beszélgettünk, tudjuk, hogy a 
kormány által előterjesztett klímastratégiában a megújuló energiának nagy szerepe 
van, konkrétan a naperőműveknek, viszont azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok 
területén az országnak már a rendszerek befogadókapacitása a végét járja, konkrétan 
vezetékrendszerekre és kapacitásra már nem telepítenek erőművet amiatt, mert nem 
tudja befogadni. Tervezi-e az MVM vagy a magyar kormány, hogy fejleszti ezeket a 
rendszereket, hogy utat adjunk még további zöldenergia-növekedésnek?  

A másik kérdéscsoport: Visonta. Nagy örömmel üdvözöljük azt, hogy Visonta 
működik, és munkahelyvédelem, munkahelymegtartás, sőt munkahelybővítés célja is 
van ennek a feladatnak, hiszen a régióban ez közel ötezer munkahelyet jelent, ami 
számunkra nagyon fontos. Itt kérdés, hogy a megemlített biomassza-erőmű, ez a 
fejlesztés konkrétan milyen alapanyagokra épülne. Illetve a másik oldalon a hulladék-
, hulladék-relatívártalmatlanítás, tehát konkrétan az RDF felhasználása milyen 
mértékű fejlesztési tervet tartalmaz. Tehát milyen irányba megy Visonta a jövőt 
illetően? Hogy lehet egy harmonikus alapanyagforrást összeállítani? 

A harmadik kérdéscsoport, amely engem személy szerint nagyon érdekel, ez az 
úgynevezett banki konszolidáció kérdésköre. Néhány gondolattal említette ön, amivel 
egyet is értünk, hogy van egy optimális nagyságrend, amellyel ezt jól fenn lehet tartani. 
Egyáltalán mit jelent az, hogy Magyar Bankholding Zrt.? Mi a cél? Hol lesz a határ, 
tehát mi az a nagyságrend, amellyel Magyarországnak optimálisan fönn lehet tartani 
egy bankrendszert? Hány bankkal számolunk? Hogyan gondolkodunk egyáltalán 
magával a holdinggal kapcsolatban? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Mesterházy Attila képviselő úr 

következik. Tessék, parancsoljon! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm 

miniszter asszonyt. A parlamentben ritkábban látjuk, ösztönözném arra, hogy ne csak 
Fónagy államtitkár úr válaszoljon a kérdésekre, aki ezt tisztességgel teszi, és védi a 
mundér becsületét, ezt köszönjük neki, de jó lenne néha miniszter asszonnyal is 
beszélni a parlamentben néhány kérdés kapcsán.  

Lenne egy-két egyszerűbb meg néhány talán komplexebb kérdésem. Az első az 
lenne, hogy a különböző állami vállalatok igazgatótanácsának és 
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felügyelőbizottságának a tagjait hogyan választja ki miniszter asszony. Mert 
nézegettem ezeket, és eléggé komoly átfedések mutatkoznak, és laikusként azt 
gondolná azt ember, hogy egy-egy ilyen nagyobb cégnek az átlátása, hogy azt egy 
felügyelőbizottsági tagként megfelelőképpen ellenőrizni tudja, az egy komoly feladat 
lehet. Legalábbis én úgy képzelem, hogy mondjuk, egy Magyar Fejlesztési Bank, egy 
Magyar Villamos Művek vagy éppen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ügyeinek átlátása 
egy komoly szakmai kihívás lehet egy-egy ember számára, ha ott felügyelőbizottsági 
tagként vagy igazgatótanácsi tagként ellátja a munkáját.  

És komoly átfedéseket látok ezek között az it- meg fb-tagságok között. Tehát 
vannak olyan személyek, akik három-négy helyen is benn ülnek egyszerre. Ha ennek 
csak pusztán az az oka, hogy több fizetést tudjanak fölvenni, akkor ez egy egyszerű 
magyarázat és ez könnyebben érthető. Vagy pedig olyan szakmai kvalitásokról 
beszélünk itt az országban, akik egyszerre, miközben még dolgoznak máshol is, 
aközben ezeket a feladatokat simán el tudják látni. Vagy, még egyszer mondom, csak 
politikai jutalmazás kérdése az, hogy ki ül különböző it- vagy fb-testületekben. 

A másik. Lehet, hogy lemaradtam, de nem nagyon találtam - próbáltam 
felkészülni -, hogy az MVM-nek ez a KTM-ről szóló vizsgálata hogyan zárult le végül is? 
És akkor most milyen következményei lettek ennek azonkívül, hogy kirúgták a 
vezetőket? De ezt leszámítva, olvastam a hírekben, hogy nem tettek büntetőfeljelentést, 
hanem a tanulságokból próbálják levonni a helyes konklúziókat és következtetéseket. 
Amilyen forrásokat ott az ember látott, hogy mire pazaroltak el és mekkora különbség 
van az értékelt érték és a valóság között, amit kifizettek érte, azt gondolom, hogy 
minimum egy büntetőfeljelentést megért volna. Tehát szeretném megkérdezni 
miniszter asszonyt, hogy miért nem tett büntetőfeljelentést ebben az ügyben, hogy 
legalább mondjuk, az ügyészség dönthessen róla vagy az igazságszolgáltatás, hogy 
valóban megvalósult-e bármilyen csalás, hűtlen kezelés vagy bármilyen más 
bűncselekmény.  

A következő kérdésem, említette miniszter asszony is a Városliget-projektet. 
Engem aggaszt, hogy a Városliget-projektnek a vezetője úgy nyilatkozott, hogy nem 
lehet tudni, mennyibe fog kerülni a Liget-projekt. A miniszter asszony arról beszélt, 
hogy felelős gazdálkodás, átláthatóság, tervezhetőség, költséghatékonyság. Hogy lehet 
olyan projekt, ahol nem tudja megmondani a miniszteri biztos, hogy mennyibe fog 
kerülni egy beruházás? Nem is tudom, az üzleti életből jön a miniszter asszony. Ott volt 
olyan, hogy az mondták a tulajdonosok, hogy mindegy, mennyibe kerül, hajrá, tök 
mindegy, hogy hol van neki a vége, csak menjünk, aztán csináljuk? Vagy csak azért van 
ez, mert itt közpénzzel bánik adott esetben a Városliget-projekt kapcsán a kormány? 

Egyet lehet tudni: semmit nem tudnak időben betartani a Városliget kapcsán. 
És még egyet lehet tudni: növekednek a kiadások. Ha jól olvastam a különböző 
anyagokban, akkor 2015-ben még 157 milliárd forint környékére tervezték a teljes 
költségvetést, és már talán tavaly 230 milliárd forint fölött volt. Nem beszélve arról, 
hogy a Nemzeti Galéria megvalósul vagy nem, ez most egy kicsit másik kérdés, de 
26 milliárdról 72 milliárdra nőtt. Ki tervezte ezt, hogy háromszorosára nőtt? Tehát 
amikor először megcsinálták, akkor nem Nemzeti Galériának tervezték, valami 
másnak? Mert hogy lehet az, hogy utána háromszorosára nő valaminek a 
költségvetése? Tehát még egyszer mondom, ön az üzleti életből jön. Van ilyen projekt, 
hogy megterveznek valamit valamilyen célra, majd azt mondják, hogy ez nem annyiba 
kerül, hanem a háromszorosába kerül, úgy, hogy nem rúgják ki közben azokat, akik ezt 
engedélyezték, hogy először 26 milliárd forintra tervezzék meg ezeket az épületeket? 

A másik: úgy látom, az MVM most felvesz egy 100 millió eurós hitelt a 
Nemzetközi Beruházási Banktól. Csak egy kérdés: miért pont a Nemzetközi Beruházási 
Bankot választotta az MVM partnerként egy ekkora összegű hitelnél? Nem tudom, más 
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banki konzorcium versenyzett-e ezért, vagy ennek van valami más oka, hogy a 
Nemzetközi Beruházási Bankot választotta az MVM partnerként egy ekkora összegnél? 

És ha még MVM, akkor beszélt miniszter asszony az MVM és az E.ON sikeres 
együttműködéséről. Miniszter asszony, nem érez-e valami összeférhetetlenségi 
problémát, hogy Kóbor György az MVM elnök-vezérigazgatója, aki az egész életét 
nagyjából az E.ON-nál töltötte - persze, ezt értelmezhetem úgy is, hogy tök jó, mert 
ismeri a céget kívülről-belülről. Esetleg nem okoz-e ez némi összeférhetetlenséget vagy 
érdekütközést, ha az E.ON régi vezetője, aki több mint tíz évig - nem tudom, hány évig, 
de több mint tíz évig - ott dolgozott, most tulajdonképpen az E.ON-nal bonyolít le egy 
lukratív üzletet az MVM részéről az E.ON irányába?  

A Mátrai Erőműnél engem is érdekelne még egy dolog, bár képviselőtársam már 
kérdezett róla sok mindent. Lehet, hogy helytelen ez a jogi érvelés, de olvastam olyan 
jogi érvelést, ami arról szólt… Csak hogy érthető legyen a kérdésem: ugye, Mészáros 
Lőrinc azért vásárolta ki állítólag a cseheket négyszeres áron ebből a cégből 
tulajdonosként, mert azt mondta, hogy azok ki akartak rúgni embereket, és ezáltal ő 
meg akarta akadályozni, hogy kirúgjanak embereket. Egy kicsit később érdekes módon 
a miniszterelnök arról beszélt, hogy azért kell megvenni a Mátrai Erőművet, mert ki 
akarnak rúgni embereket, csak akkor már az az ember mondja ezt, aki korábban még 
azért vásárolta ki a cseheket, mert nem akartak kirúgni embereket. 

Na most, azt mondták, hogy majd be kell zárni az erőművet. Én olvastam egy 
olyan elemzést vagy értelmezést, hogy az energiahivatalnak lehetett volna lehetősége 
utasítani a tulajdonost arra, hogy ne zárja be, és kijelölni más üzemeltetőt, ha valóban 
meg akarta volna ezt a lépést tenni a Mészáros Lőrinc-féle tulajdonosi kör. Tehát 
magyarul: az állam, az az erős állam, amelyről önök mindig beszélnek, miért nem lépett 
föl erővel egy tulajdonossal szemben egy olyan stratégiai vállalatnál, amelyről ön is 
beszélt, amely az ország második energiatermelő egysége a Paksi Atomerőmű után, ha 
jól emlékszem? Tehát ilyenkor a kormány miért nem használja a kétharmados 
többségét, a jogszabályalkotási lehetőségét vagy a már meglévő szabályozást? Miért 
fizeti ki a háromszorosát a Mátrai Erőműért úgy, hogy utána még rá kell költeni 
rengeteg sok pénzt?  

Tehát, ha ezt nulla forintért adták volna el, akkor azt gondolom, helyén lett volna 
a történet, de úgy, hogy előtte a tulajdonosok kiürítették a teljes készpénztartalékát 
osztalék formájában ennek a cégnek, majd utána, amikor az állam belépett, egy 
lenullázott céget megvásárolt, ahol már a fizetésekre se volt elég pénz, azt gondolom, 
az bizony jogi problémákat is felvet, és ha jól tudom vagy jól emlékszem a hírekből, 
akkor a miniszter asszony írta alá ezt a szerződést. Tehát, ne adj’ isten, ha ebből jogi 
probléma lesz, akkor biztos miniszter asszonynak is kell ezzel majd szembesülnie. 

Tehát magyarul: miért nem amellett döntött az energiahivatal vezetője, hogy ha 
nagyon sokat ugrál Mészáros Lőrinc, merthogy be akarja zárni az üzemet, akkor szépen 
egy másik üzemeltetőt rendelt volna ki ennek az élére? Már csak azért is izgalmas ez az 
összefüggés, mert ha jól emlékszem, akkor a Mátrai Erőmű volt vezérigazgatója, 
amikor Mészáros Lőrinc volt a tulajdonos, lett az energiahivatalnak az új elnöke. Ez is 
egy érdekes véletlen egészen biztosan vagy az események kedvező összejátszása 
Horváth úr számára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, további kérdés? (Jelzésre:) 

Tessék, parancsoljon! Képviselő úr, öné a szó. Parancsoljon!  
 
RITTER IMRE (nemzetiségi képviselő): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter 

Asszony! Nem kívánom az időt húzni, annál is inkább, mert ezt az egész portfóliót 
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nézve, az, amiről két-három dolgot szeretnék mondani, jelentőségében nyilván eltörpül 
összegszerűen, de a magyarországi nemzetiségek részére viszont a jövőt jelenti. 

2013-tól van lehetősége a helyi nemzetiségi önkormányzatoknak köznevelési 
intézmények fenntartói és annak idején használati jogának átvételére, 2018. január 1-
jétől a vagyonkezelői jog és most július 1-jétől pedig a tulajdonjog átvételére. Szeretném 
megköszönni, hogy a minisztériumokkal együtt a törvénymódosítást támogatták és 
segítették.  

Egyúttal szeretném elmondani is, hogy szeptember végén a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának Közgyűlése elfogadta egy német módszertani 
pedagógiai központ alapító okiratát. Itt hangsúlyozom, hogy módszertani és nem 
pedagógiai intézet, pont azért, mert a pedagógiai intézet keretében törvényileg elő van 
írva egy olyan tevékenységi kör, amelyből a nem nemzetiségi dolgokat mi 
értelemszerűen nem kívánjuk csinálni, ugyanakkor viszont a módszertani központ 
keretében a nemzetiségi pedagógiai dolgok mellett pont azt tudjuk rendszerszinten 
megoldani, hogy az átvett köznevelési intézmények tulajdonát képező épület-, 
építményállomány hatékony működtetéséhez, fenntartásához, felújításához, 
bővítéséhez megfelelő jogi, gazdasági, pénzügyi támogatást tudjunk biztosítani. Így 
bízom benne - december 31-ig kell átvenni a tulajdonjogot az átvett köznevelési 
intézményeknél -, hogy január 1-jétől ezzel megnyugtatóan rendszerszinten tudjuk ezt 
kezelni.  

Mivel ez egy államtól átvett feladat, ez azzal is fog járni, hogy természetesen az 
intézmények felújításához, beruházásához fokozott állami támogatás kell, de ez már a 
Pénzügyminisztérium és nem a miniszter asszony területe; nyilván ez ügyben 
megtesszük majd a lépéseket. Úgyhogy köszönöm még egyszer a segítséget, és bízom 
benne, hogy megnyugtatóan tudjuk ezt a kérdést a továbbiakban kezelni, hiszen erre a 
parlamenti eljárás során is merült fel kérdés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Szeretném 

megkérni Szűcs Lajos alelnök urat, hogy amíg hozzászólásomat elmondom, legyen 
szíves az ülés vezetését végezni.  

 
(Az ülés vezetését dr. Szűcs Lajos, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm. Elnök úr, öné a szó. 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy lényegében nyáron már megkaptuk az 
Állami Számvevőszéknek azt az értékelését, miszerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
vállalat helyesen és jól végzi a munkáját, szabályszerűen és minden tökéletes. Ennek 
ismeretében, azt gondolom, hogy akár az eddig elhangzott kérdések még továbbiakat 
is indukálhatnak, ebben szeretnék még én is csatlakozni képviselőtársaimhoz, már csak 
azért is, mert ahogy miniszter asszony volt kedves és rámutatott vagy bemutatta, itt 
valóban egy óriási tömegű vagyonról beszélünk, hiszen közel 18 ezer milliárd forint 
érték, 150 állami tulajdonú vállalat és az ingatlanok számára ne is térjünk ki, rengeteg 
minden van, amiért miniszter asszony felel. 

A kérdések közül, hogy ismétlésekbe kevésbé bocsátkozzam, bár lesz olyan, 
amelyben kénytelen leszek, az első kérdésem az lesz, hogy tulajdonképpen az állami 
vagyon reprivatizációja során, ami lényegében ebben az időszakban lezajlik, ennek 
milyen hatása van, aminek önök kialakították a gyakorlatát, és ezt ön hogy értékeli 
személyesen. Például gondolok arra, hogy a MOL 22 százalékos részvénycsomagját, 
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amikor 500 milliárd forintért megvásárolták, az egy elképesztő ár volt, a korrupció 
gyanúját is – nem csak a gyanúját, azt gondolom, jogállamban érdemi nyomozásra 
kellett volna sort keríteni, vizsgálatra, vizsgálóbizottságra mindenképpen, és eközben 
pedig ez, mondhatnám úgy, hogy szó nélkül megvalósult. Ön hogy értékeli ennek az 
értelmét, értékét az eltelt időszakra vonatkozóan? 

A következő kérdés, hogy az a vagyonleltár, amelyre ön is utalt - és néhány ilyen 
tartalmi elem van, amelyre még szeretnék visszatérni -, amely elkészült, két évvel 
ezelőtti állapotot tükröz. Ha valóban a pontos tervezés, a kiszámíthatóság fontos, akkor 
hogyan engedhetik meg önök azt, hogy ilyen múltbéli adatok alapján dolgozzanak és 
ilyen módon végezzék a tervezést? Én azt gondolom, hogy ez rendkívüli késéssel zajlik.  

Hogyan vélekedik a magánnyugdíjpénztárak 2010. évi megszüntetéséről és 
annak következményeiről? Ugye, az állami vagyon vonatkozásában is komoly hatása 
volt, nem csak azért, merthogy az államadósság csökkentése volt az igazi cél, de 
önmagában mintegy 200 milliárd forint állami vagyont is megtartottak egyébként. 
Milyen értékkel, illetve milyen hatással volt ez ön szerint? 

Ön is említette, hogy itt egy bankholding kerül létrehozásra, és itt a 
bankszektorban nem csak egy folyamat zajlik, itt nagyon sok minden történt az elmúlt 
időszakban. Én itt kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy itt az átalakítás nyomán 
valóban magyar tulajdonosok jelentek meg a bankoknál, és mekkora kockázatot lát 
abban, hogy egy krízishelyzetben ezek a banktulajdonosok mennyire tudnak helytállni 
abban, hogy például a tíz évvel ezelőtti válság után több mint egymilliárd euró értékben 
kellett a bankok feltőkésítésébe beszállni? Ebben lát-e ön kockázatot akár az MKB-nál 
vagy más esetben is? Illetve az, amit önök készítenek elő itt a bankholdingnál, ez 
mennyire fontos kérdés az önök számára? 

A következő kérdésem: az időközben már kimúlt, ám ezen időszak alatt az önök 
gondoskodása alatt a Széchenyi Bank és a Növekedési Bank helyzetéről legyen szíves 
tájékoztatást adni, mert itt a hivatalos szervezetek nyomozást, úgy látom, nem nagyon 
tartanak szükségesnek, bár évekkel később, úgy emlékszem, a Széchenyi Banknál ez 
megkezdődött. 

Utolsó előtti kérdésként pedig a véleményét szeretném kérni az oktatási 
rendszer átalakítása, a felsőoktatási támogató, segítő alapítványok létrehozatala 
kapcsán van. Itt tulajdonképpen a Batthyány Lajos Alapítvány és a Mathias Corvinus 
Collegium Alapítvány részére juttatott vagyonok vonatkozásában kérdezem 
tulajdonképpen, hogy ön hogyan tudja elfogadni azt a helyzetet, hogy ennyire 
kizárólagosan, egy irányba mutatóan és ön az állami vagyonért felelős vezetőként 
politikailag előre meghatározott vagyonjuttatással hozza vagy hozzák helyzetbe ezt az 
alapítványt. Az ön személyes hozzáállását szeretném e vonatkozásban kérdezni, mert a 
véleményem szerint ennyire egyoldalúan ez felháborító és elfogadhatatlan.  

Hogyan vélekedik arról, hogy 2021-ben jelentősen módosult az állami vagyon 
részét képező kaszinókoncesszió eladási feltétele. Tehát 2021-től sokkal kedvezőbb 
lehetősége lesz minden kaszinóüzemeltetőnek. Miért van erre szükség, hiszen 
láthatóan a körülöttünk meglévő hirdetések egyre inkább azt hirdetik, hogy ez egy 
nagyon jó üzlet, sőt a korábbi, a szerencsejáték-szenvedélyt visszaszorítani akaró 
állami kezdeményezés vagy állami szándék helyett itt egy olyan ösztönző, reklámozó 
gyakorlat lépett be, amelynek - ön is említette - haszonhúzójaként itt ön is büszke volt 
az előbb elhangzott beszámolóban, és újabb szolgáltatásokat indítanak ezzel 
kapcsolatosan állami szereplőként is kiegészítve.  

A balatoni ingatlanokkal kapcsolatosan sok kérdés elhangzott, ezért most abba 
különösebben nem megyek bele, de azért Balatonszemesen az a 68 ezer forintos 
négyzetméterár a több száz ezer forintosokhoz képest közvetlen vízparti területként 
nem tudom, mennyire szúrja az ön szemét, mert másokét nagyon, azt látom.  
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Zászlóshajónak mondta, és az MVM-ről viszonylag sok szó esett. Itt Mesterházy 
képviselő úr a KPMG-jelentésre vonatkozóan tett is fel kérdést, én csatlakozom ehhez: 
mi történt azután, hogy gyakorlatilag egy ilyen panamai céghez kapcsolódó, 
sokmilliárdos átutalással és a vagyoni helyzetet be nem mutató körülmények után 
maga a könyvvizsgáló cég kilépett ebből? És gyakorlatilag mi következett utána? Mit 
tettek annak érdekében, hogy a nyilvánvalóan törvénytelen helyzetet megszüntessék? 
Az egy másik kérdés, hogy időközben leváltották az MVM Zrt. akkori teljes 
vezetőgárdáját, de felelősségre vonásról én nem láttam jelzéseket. Mi történt ez 
ügyben? Miniszter asszony, várom örömmel, ha válaszokat tud adni. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is, elnök úr. Még Boldog István képviselő úrnak adom 

meg a szót, és visszaadom önnek az ülésvezetést.  
 

(Az ülés vezetését Varju László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm a 
segítséget, alelnök úr.  

 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, alelnök úr. 

Tisztelt Miniszter Asszony! Először is, köszönöm a beszámolóját, azt gondolom, hogy 
mindenre kiterjedt. Azért nekem is lenne két kérdésem. Az egyik az, hogy 
eredményesnek tartja-e a postai bértárgyalásokat. A másik pedig szintén ilyen 
konkrétum: beváltotta-e az elektronikus aukciós rendszer a hozzá fűzött reményeket? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Alelnök úr, köszönjük szépen. További kérdés? (Nem érkezik jelzés.) 

Ilyet egyelőre nem látok. Akkor miniszter asszonynak, ha megengedi, átadom a szót. 
Tessék, parancsoljon! 

Mager Andrea válaszai 

MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 
Nagyon szépen köszönöm. Megpróbálom rendszerezetten megadni önöknek a választ. 
És kérem a segítségüket, hiszen számos kérdés elhangzott ugyanahhoz a tárgykörhöz, 
hogyha valamelyik kérdésre esetleg nem kapták volna meg a választ, akkor a következő 
körben mindenképpen szólni szeretnék róla.  

Mielőtt az MVM-re rátérnék, azért az itt ülőket szeretném arra emlékeztetni, 
hogy nem véletlen az, hogy valamilyen szektorban cégóriást hoz létre a magyar állam. 
Az MVM-csoport közreműködésével, gyakorlatilag kijelenthetjük azt, hogy 2010-hez 
képest Magyarországon csökkent legnagyobb mértékben a lakossági gázár, a magyar 
lakosság 40 százalékkal kevesebb fizet a földgázért, mint 2010-ben. És ha megnézzük 
az európai fővárosok közül Budapestet, akkor a magyar lakossági gázárak 
50 százalékkal alacsonyabbak az európai fővárosok átlagánál. Tehát, ha azt nézzük, 
hogy az MVM milyen stratégiát folytat annak érdekében, hogy milyen vállalatokat és 
cégcsoportokat vásárol fel, akkor azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy a 
felvásárláskor és a megvásárlások megvalósításakor egyetlenegy célja van: ezt az 
eredményt a jövőben is fenn tudja tartani. 

Az már csak, mondhatják, szerencse kérdése, de a másik oldal pedig mondhatja 
azt, hogy a kormány tevékenységének eredménye az, hogy a GDP-emelkedést 
meghaladó jövedelemarányos rezsiköltség-csökkentés is megvalósul, magyarán: a 
magyar polgárok 1700 milliárd forinttal fizetnek 2013 óta kevesebbet a rezsiért. Ebben 
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nagy szerepe van az MVM cégcsoportnak, amely gyakorlatilag rendkívüli módon képes 
támogatni a magyar állampolgárok napi életvitelét is és magát a magyar gazdaságot. 

Tehát ahhoz, hogy ezt a képességét fenn tudja tartani az MVM Csoport, amely, 
mint mondottam, a magyar lakosság és a magyar gazdálkodók érdekeit szolgálja, 
nyilvánvalóan hitelfelvételre is szükség van a költségvetési források kímélése 
érdekében, de akár mondhatom, egyszerűen azért is, mert egy jól gazdálkodó 
vállalatnak szívesen adnak hitelt. Ha visszaemlékeznek a prezentációmra, akkor a 
prezentációm 17. oldalán jeleztem, hogy az MVM Zrt.-nek a 13 tagú nemzetközi 
bankkonzorciummal megkötött klubhitelszerződése a hazai vállalati szektorban 
egyedülálló nagyságrendet képvisel. Ehhez képest - fontos információ természetesen - 
van más finanszírozónk is, és van olyan nemzetközi bank is, amelyik megfinanszírozza 
az MVM-et, de ez nem politikai kérdés, hanem a cég szempontjából árkérdés, és csak 
olyan beruházásokat és olyan vásárlásokat szolgálhatnak ezek a hitelkeretek, amelyek 
megtérülőek és fenntarthatóak.  

Azt hiszem, ezzel Mesterházy képviselő úrnak válaszoltam arra, hogy persze, van 
a Nemzetközi Banktól is hitelkerete az MVM-nek, de ez csak egy a sok közül. Tehát ma 
azt kimondhatjuk, hogy mind hazai, mind pedig nemzetközi bankok az eredményei 
alapján szívesen tudják az ügyfeleik között az MVM-et, és önök is ismerik, a banki 
finanszírozásnak az alapja pedig az, hogy megtérülő beruházásokba fektessék be az 
ügyfeleik a pénzüket. Tehát azt gondolom, ezeket inkább jó, mint rossz jelnek kell 
tekinteni. 

A másik nagy kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy az állam miért tartja 
indokoltnak a Mátrai Erőmű megvásárlását. Szintén a prezentációmban említettem, 
hogy a villamosenergia-termelésünk 10-20 százalék közötti részét adja a Mátrai Erőmű 
termelése. Azért ilyen széles ez a sáv, mert ez évről évre tud változni, és rövid távon, 
2025-ig ellátásbiztonsági szempontból biztosan a Mátra megkerülhetetlen és 
megkerülhetetlen mind az északi régió és Budapest ellátásában. Azt sem állíthatjuk, 
hogy 2025-ig van olyan rendszer, amelyen importenergia érhetné el ezeket a 
rendszereket könnyedén. Tehát a Mátrai Erőmű működése és működtetése nem 
választási kérdés. 

Az erőmű azon túl, hogy alaperőmű, még nemzetstratégiai és nemzetbiztonsági 
szempontból is fontos, hiszen, ha jól belegondolunk, ez az egyetlen olyan erőmű, 
amelyik hazai erőforrásra építetten állít elő energiát, ez pedig a lignit. Természetesen 
azt is tudjuk, hogy a lignit ma nem tartozik a legkorszerűbb fűtőanyagok és 
energiatermelési rendszerek közé, de azt is említettem, hogy ha egy ilyen kincs és nem 
jobb vagy nem rosszabb van a magyar állam tulajdonában, akkor egy felelősen 
gazdálkodó államnak az feladata, hogy ezt az ásványvagyont és az erre épülő 
technológiát, ha nem tudja megtartani, akkor vagy kiváltsa, vagy pedig lehetőség 
szerint technológiai újításokkal tegye korszerűbbé. 

Azt is megtanultuk az elmúlt időszakban, és itt 30 évről kell beszélni, hogy nem 
szabad gyárbezárásokban gondolkodni. Bár lehet, hogy pusztán pénzügyi-gazdasági 
számítások alapján az első egy-két évben még akár nyereséget is tudnak hozni, és 
látszólagos eredménnyel kecsegtetnek, de ezeknek a rosszul átgondolt 
gyárbezárásoknak a következményeit azért más iparágakban már megtapasztalhattuk. 
De ha nem is más iparágakra szeretnék rámutatni, egyvalamiről biztos tudunk 
beszélni: ha egy adott térségben megszűnik az adott térség gazdaságát megalapozó 
bármilyen gyár, és ha onnan kivonulunk, akkor az a terület térségfejlesztés nélkül 
hosszan gazdasági típusú depresszióba tud esni. Ezért sokkal inkább megfontolandó 
egy adott területen a meglévő kapacitások és a meglévő gyárak működtetése, életben 
tartása, korszerűsítése, a tudás megőrzése és a tudás helyben hagyása.  
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Tehát nem tudok mást mondani: a Mátrai Erőmű egy ilyen gyár, egy ilyen 
központ, és ha ilyen tágabb értelemben elemezzük a Mátrai Erőmű megvásárlását, 
akkor egy felelős állam felelősen járt el. 

Nem szeretném megkerülni természetesen a pénzügyi-gazdaságossági 
kérdéseket se, hiszen ezt egy vállalatcsoport vette meg, az MVM Csoport. Az 
MVM vállalatcsoport, ez is fontos, saját forrásai terhére vásárolta meg, és a vásárlást 
megelőzték üzleti, gazdaságossági és fenntarthatósági számítások, és természetesen 
ezen vásárlásnál is, mint minden állami tranzakciókor, a MEIP-teszt elvégzése is 
kiemelt feladat; ez azt mutatja meg, hogy ez a vásárlás megérné-e egy államon kívüli 
piaci szereplőnek is. Ebben az esetben is nemzetközi tanácsadók bevonásával ezeket a 
feladatokat elvégeztük, és az MVM Csoport nemcsak a Mátra múltját, nemcsak a Mátra 
jelenét, hanem a Mátra jövőképét is értékelte ezen tranzakció során. Összességében azt 
az állítást tehetem önöknek, hogy egy hosszú, tízéves folyamat végén ez egy korszerű, 
fenntartható és gazdaságosan üzemeltethető vállalatcsoport lesz.  

Amit ehhez a kérdéshez még kiegészítésként el kell mondanom: nemcsak a 
Mátrát vettük meg, tehát csak a Mátra árához viszonyítani talán nem a megfelelő 
viszonyítási alap, több közleményünkben is jeleztük, de ez valahogy a felsorolásból 
kimaradt, a Mátra mellett a Geosolt is megvettük. Tehát összehasonlítani a Mátra 
értékét a Mátra plusz Geosol értékével kellene, és így talán már választ is kapnának 
arra a kérdésre, hogy alul- vagy túlfizetett-e a Mátra.  

Azt is nyilvánosságra hoztuk, hogy hány milliárd forintért vettük meg ezt a 
cégcsoportot. És azt is nyilvánosságra hoztuk, hogy nemzetközi tanácsadó cég által 
végzett vállalatértékelés volt. Sőt ezen túlmenően kollégáim azt is jelezték nekem, hogy 
a mátrai tranzakció megítéléséhez szükséges adatokat is és iratokat is kiadtuk a 
megfelelő korlátozás mellett.  

Mindösszesen az értékelés kapcsán csak ezek a legfontosabb információk 
maradtak ki képviselő asszony felsorolásából. Azt gondolom, hogy pont az értékelésnek 
ezen elemeit kihagyni - és ezek is nyilvánosságra hozott tények -, és csak enélkül 
feltenni a kérdést, ez is információtorzítást jelent.  

A Mátra 2017-ben történő adásvétele nem állami tranzakció volt, és annak a 
tranzakciónak az elemeit egyrészt nem ismerem, másrészt, még egyszer meg szeretném 
erősíteni, annak a 2017-es tranzakciónak az elemei egyébként sem összehasonlíthatók 
a 2020 márciusában zárult tranzakcióval.  

A Mátrai Erőmű sorsa az MVM kezében van, és az MVM szakmai kapacitásai és 
szakmai kvalitásai alapján kijelenthetem, hogy az MVM-ben hatalmas fejlesztési 
potenciál van, rendkívüli innovációs tervekkel vágunk neki a Mátra megújításának, 
hosszú távú tervekkel rendelkezünk, és természetesen az a célunk, hogy nemcsak a 
kvóta kiadásaitól mentesítsük a Mátrai Erőművet, hanem tágabb értelemben 
szolgáljuk az országunkat, a hazánkat, magunkat, a benne lakókat, hogy a CO2-
kibocsátás alacsonyabbá váljon, és ezáltal egészségesebb legyen Magyarországon élni.  

Azt, hogy a Mátra esetében az energiahivatal vezetője hogyan és mire és kit 
utasíthatott volna, erről, kérném önöket, hogy az energiahivatal vezetőjét kérdezzék 
meg. Az én szerény megítélésem, bár az ő nevében nem beszélhetek, ez semmiképpen 
sem lehet egy megoldás. Ennek az indokait is felsoroltam. Ha az energiahivatal abban 
gondolkodik, hogy a Mátra egy gazdasági egység és rendkívüli szerepe van az 
energiaellátásban és az energiabiztonság fenntartásában, akkor nyilvánvalóan egy 
energiahivatal elnöke is abban érdekelt, hogy fenntartható, korszerű erőművekkel 
állítsuk elő Magyarországon az energiát. És azt nem tudom, hogy az energiahivatali cél-
e, de azt tudom, hogy a magyar államnak mindenképpen célja kell hogy legyen, hogy 
az energiafüggőségünket csökkentsük, magyarán, az energiafüggetlenségünket 
erősítsük. Azt pedig csak jelezni szeretném, hogy a mátrai tranzakció egy másik 
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energiahivatal elnökével valósult meg. Tehát itt szeretném azt kérni a kérdezőktől, 
hogy bár nagy a kihívás, de a tényadatokat egyszerűbb, ha a Mátra esetében nem 
mossuk össze, mert a tisztánlátásunkat az segíti elő.  

Visonta is előkerült. Szeretném itt is még egyszer megerősíteni, hogy a célunk 
az, hogy a lignit mint stratégiai vagyonelem, a jövőben is tudjon hasznosulni. És 
természetesen vizsgáljuk a tisztaszén-technológiát, illetve vizsgáljuk a lignit 
energiatermelésen túli, például vegyipari hasznosítását is.  

Az erőmű, amelyet szeretnénk felépíteni, az egy komplex, biomasszát és RDF-et 
ártalmatlanító erőmű lesz, és illeszkedik és igazodik a hazai hulladékgazdálkodási 
rendszerhez.  

Az erőmű gyakorlatilag, ha csak szintén a szigorú pénzügyi, számviteli 
szempontokat nézzük, akkor többet ér, mint azelőtt, hiszen mi élni szeretnénk a 10c. 
derogációval. Ennek a támogatásnak az az előnye, hogy elérésével valóban egy új üzleti 
tervhez jutunk, és így stabil működés mellett lehet konszolidálni a szén-dioxidot 
kibocsátó üzem blokkjainak lépcsőzetes le-, illetve átállítását.  

A Mátra megvásárlását tehát semmiképpen sem kárnak, hanem egy 
lehetőségnek tekintem, és egy olyan lehetőségnek, amelyik segít a hazai energia 
biztonságos megtermelésében, előállításában, és ezáltal fogyasztói előny és 
elégedettség eléréséhez vezet.  

Képviselő asszony a hozzászólásában azt is megemlítette, hogy volt egy remek 
német tulajdonosunk, aki csak addig volt partnerünk, ameddig nyereséges volt a 
Mátra, és abban a pillanatban, hogy megérezte, hogy veszteségessé is fordulhat ez az 
üzem, nem azt az utat választotta, amit a felelős magyar állam és az MVM Csoport, 
hogy megnézze azt, hogy milyen módon, milyen uniós, milyen hazai források 
felhasználásával lehet a gyárat korszerűsíteni, hanem remek pénzügyi befektetőként 
gyakorlatilag összecsapta a kezét, leporolta azt a kezet, ami megfáradt abban az elmúlt 
húsz évben, amivel csak nyereséget kellett kivinnie az országból, és ezt követően 
magunkra hagyott bennünket egy problémával, amelyet, ha időben elkezdett volna, 
akkor a nyereség egy részének a visszaforgatásával vagy az erőmű korszerűsítésével 
vagy ha durvább szót szeretnék használni, akkor az erőmű lerohasztásának 
elkerülésével akár el is kerülhetett volna, és ma arról beszélnénk, hogy egy rendkívül 
korszerű üzem valósul meg német beruházásban, európai uniós forrásból, szükség 
esetén magyar kisebbségi állami részvétellel. Erre sajnos nem kerülhetett sor. 
Nyilvánvalóan hosszú mondatokat lehetne arról szólni, hogy akkor ez egy sikeres 
privatizáció volt és ez pénzügyi eredményében hogyan mérhető, azt gondolom, hogy 
mi egy másik irányba indultunk el.  

Ennek az iránynak az is eleme, hogy az MVM Csoportban, illetve itt különösen 
a Mátrában szeretnénk a megújuló energiákra, megújuló napenergiára is 
beruházásokkal fordulni, ez a rekultivációnak az egyik terepe lehet. Azt is fontos 
tudniuk, hogy ahhoz, hogy újabb és újabb naperőműveket kapcsolhassunk be, nemcsak 
hálózat kell, hanem olyan kiegyenlítő erőmű is, mint például amivé a Mátra fog válni, 
ami a PV, illetve a naperőművek építését meggyorsítja és megsokszorozhatja. Azaz az 
oly fontos klímastratégia szempontjából is az MVM Csoport jó döntést hozott, amikor 
egy ennyire összetett, nehéz és hosszan kézben tartandó projekt élére állt. 

Néhány szót szólnék a KTM-vizsgálatról is, ez több képviselő érdeklődését is 
felkeltette. A KTM-et nemzetközi szakértőkkel vizsgáltattuk meg. Ezek a nemzetközi 
szakértők a rendszerelemek hasznosíthatóságát vizsgálták és értékelték, illetve 
javaslatokat tettek a folyamatok átalakítására, és ennek eredményeképpen ma a 
nemzetközi cégek értékelése után ezt minden évben könyvvizsgáló is értékeli. Ezekben 
a beszámolókban, önök is láthatják, a KTM-re értékvesztést nem kellett képeznünk, 
csak az éves rendes amortizáció terheli a cég költségvetését, azaz az MVM jól tudja 
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használni az eszközt, és ez az eszköz az erőművi termelés nyomon követésében és 
optimalizálásában is hasznos, továbbá az új PV-kapacitásokat, tehát megint csak a 
naperőműveket is mindig ebbe a rendszerbe kötik be. 

Azt hiszem, a Mátrai Erőművet érintő kérdésekre válaszoltam. Utoljára talán azt 
említeném meg, hogy a cégcsoport vételára 17 milliárd forint volt. Ennél természetesen 
a beruházásaink értéke jóval magasabb lesz, akár összemérhető is lesz egy KKV-
mentőcsomaggal, de itt nem céget mentünk, hanem céget építünk, és a cégépítés 
beruházással és ehhez kapcsolódóan költségekkel jár annak érdekében, hogy a 
rezsicsökkentés rendkívüli eredményeit fenn tudjuk tartani. Ennyit akkor az MVM-ről. 

A következő kérdésében Boldog képviselő úr a Posta bérfejlesztéséről kérdezett. 
Önök is tudják, hogy a Posta rendkívüli teljesítményt mutatott a Covid időszakában, és 
pont ennek a rendkívüli időszaknak volt az is eredménye, hogy a Postával a 
bértárgyalások megszakadtak, és ezt csak a Covid után tudtuk folytatni. Akkor is és 
most is szeretném ezúton is megköszönni a postásoknak és a postás 
szakszervezeteknek is, hogy akkor, amikor megszakadtak a tárgyalások, ez nem 
látszódott a munkavégzésükben. 

Természetesen, amikor értesültünk a postások bérigényéről, akkor láttuk és 
láttattuk is a szakszervezetekkel, illetve a magyar kormánnyal, hogy erre a Postának 
nem lesz elegendő fedezete. Az, hogy a Postának erre nincs fedezete, a postai 
szolgáltatások iránti fogyasztói szokások megváltozásával, illetve azzal indokolható, 
hogy egy rendkívüli szolgáltatásokat nyújtó hálózatot tartunk fenn, ami szintén a 
magyar lakosság kényelmét szolgálja, és szükség is volt rá a Covid ideje alatt.  

A Magyar Posta kormány általi támogatásának korlátot az Európai Unió 
szabályozása jelent, ezért három levélben is fordultam az Unió belső szolgáltatásokért 
felelős biztosához, viszont nem sikerült olyan eredményt elérnünk, amivel egy tágabb 
keretrendszerben támogathattuk volna a Postát, így más eszközökhöz kellett nyúlnunk. 
De jelentem, hogy a feladatunkat elvégeztük, és a postások 8 százalékos, differenciált, 
szenioritás alapú béremeléséhez szükséges forrásokat tudtuk biztosítani, és a jövőben 
is azon leszünk, hogy ezeket a forrásokat előteremtsük, ha szükséges, hazai forrásból, 
illetve az Unió nem támogatásával, hanem jogi keretrendszerének bővítésével.  

Kérdést kaptam még az EAR-ral kapcsolatban is. Az EAR egy elektronikus 
aukciós rendszer, amit nemcsak a közvetlen tulajdonosi irányításom alatt álló cégek, 
hanem más cégek, köztük például a Bahart is igénybe tud venni. Ebben a rendszerben 
licitárakkal jelenünk meg és licitkörnyezetet hozunk létre, hogy a legmagasabb áron 
tudjuk értékesíteni az állami portfólióban már nem szükséges cégeket, illetve 
ingatlanokat. Az EAR-t ezért egy nyílt, átlátható, a piaci viszonyokhoz jól igazodó 
rendszernek tartom, és ez a rendszer nyitott az önkormányzatok számára is. Én inkább 
annak örülnék, ha egyre több állami és önkormányzati vagyonelem és céges 
vagyonelem ezen a rendszeren keresztül kerülne értékesítésre.  

A Bahart esetében nem szeretném megkerülni a kérdést, de mindenképpen 
jeleznem kell, hogy a Bahartnak is van előzménye és múltja, ez pedig egy 2008 
októberében megkötött részvényátruházási megállapodás, amelynek eredményeként 
kikerült a Bahart az állami tulajdoni körből, viszont ennek a megállapodásnak volt egy 
része, amelyben a Balaton környéki önkormányzatok arra vállaltak kötelezettséget, 
hogy egy meghatározott tőkejuttatással szállnak be a Bahartba. A tulajdonos 
önkormányzatok ennek a tőkejuttatási kötelezettségüknek nem tettek eleget, ezért 
került és kerülhetett ismét állami tulajdonba a Bahart.  

A Bahart sok más, a turizmusból élő vállalkozáshoz hasonlóan nehéz helyzetbe 
került a Covid ideje alatt, és ebben a kialakult helyzetben a veszteségek minimalizálása 
és a munkahelyek többségének a megmentése a cél. A Bahartnál készült egy 
reorganizációs terv, amelyet 2020 májusában egy közgyűlés fogadott el, és ennek 
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megfelelően, a reorganizációs terv alapján a hajózáshoz szorosan nem kapcsolódó 
tevékenységeit, például a szállodaüzemeltetést nem folytatja a továbbiakban, az 
alacsony kihasználtságú járatokat megszünteti, néhány hajót pedig kivon a 
forgalomból. A 22 közforgalmú kikötőből négyet bezárnak, ingatlanokat adnak el vagy 
hasznosítanak bérbeadás útján. Az alaptőke-emelést és ezen díjakból beszedett 
pénzösszegeket pedig nem a Bahart likviditására, hanem a hajópark megújítására, 
tehát az alapfeladat ellátására kell fordítani.  

A társaság nyilvános pályázatokat írt ki a vitorláskikötők üzemeltetési szerződés 
keretében történő üzemeltetésére, tehát itt a kikötők nem kerülnek az üzemeltető 
tulajdonába, a pályázat nyertese üzemelteti azokat, mert a tulajdon a Bahart 
tulajdonában marad.  

A 22 közforgalmú kikötő közül négyre pedig, amelyek kis földterületek és 
némelyik csak egy hajó fogadására alkalmas, azt a Bahart három önkormányzattal 
eredményes egyeztetéseket folytatott, ezek a kikötők az értékesítési körből kikerültek, 
és a használati szerződést már meg is kötötték. Egy önkormányzattal nem sikerült 
megállapodni, mert a rendkívül méltányos bérleti díj ellenében sem volt hajlandó a 
városvezetés átvállalni, úgy, hogy ott kereskedelmi egységeket, tehát azon 
haszonszerző tevékenységet folytat, és ahol pedig haszonszerző tevékenységet folytat 
önkormányzat, ott az ingyenes tulajdonba adásról nem lehet szó.  

A Városliget árazási kérdéséhez szeretném megjegyezni, hogy a KSH adatai 
szerint 2016 óta 38 százalékos árszintemelkedés van az épületek építése kapcsán, és 
akkor is árváltozásra kerül sor, ha változik a műszaki tartalom. Jellemzően a becslések 
tervezői ajánlatokon és korai szakaszban készülnek, nem pedig a kivitelezési 
szakaszban kapott közbeszerzési árajánlatokon alapulnak. Tehát az, hogy áremelkedés 
van Magyarországon, az nemcsak az állami beruházói körben, hanem a piaci kör 
egészében megfigyelhető jelenség. A Városliget áremelkedésére vonatkozó megjegyzés 
esetében tehát mindenképpen kizárható az, hogy tudatlanságról lenne szó az állami 
körben vagy arról, hogy közpénzzel nem bánik jól a kormány. Önök is jól tudják, hogy 
a közpénzek esetében milyen szigorú eljárásrend esetében kerülhet sor a beruházás 
tervezésére, a beruházás elindítására és akkor is, ha valamilyen módon közben változik 
a projekt. 

Továbbra is jelezném azt, hogy a kivitelezések mindig feltételes közbeszerzések 
alapján kerülnek elfogadásra, magyarán, a végső ár mindig a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzés alapján határozható meg, és az például a Nemzeti Galéria esetében nem 
került még kiírásra. Azaz előfordulhatnak olyan esetek, amikor tervezői értékbecsléssel 
rendelkezünk, de még végső árat csak akkor tudunk mondani, amikor a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzés befejeződött.  

Próbálom még megnézni… Bankholdingra vonatkozó kérdéseket is kaptam. A 
Bankholding, mint jeleztem, a második legnagyobb bank lehet Magyarországon. A 
hitelezési és betételhelyezési piaci részesedése meghaladja a 20 százalékot, viszont 
ennek az egyesülésnek köszönhetően a költségek tekintetében mindig irányadó 
úgynevezett CIR-ráta 47 százalékos lehet, ami egy rendkívül jó arány lesz a hazánkban 
működő bankok körében, a legjobbak közé emelkedhet, magyarán, lehetőség lesz arra, 
hogy költséghatékonyan szolgálja ki a magyar lakosságot ez a bank a banki 
szolgáltatásokkal. És azt is tudják önök, hogy az európai tendenciák is a konszolidáció 
irányába mutatnak, annak ellenére, hogy a Covid miatt egyes nemzetközi tranzakciók 
lelassultak ebben az időszakban.  

A Magyar Bankholdinggal kapcsolatban a tulajdonosok esetében van egy 
Takarékbank és van egy MKB Bank. A Takarékbankról azt kell tudniuk, és a múlt évben 
be is számoltam önöknek, hogy a takarékszövetkezeti integráció húszéves adóssága volt 
a magyar pénzügyi szektornak, és azt is örömmel jelenthettem, hogy ez 2019 
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novemberében megvalósult, és ennek eredményeképpen a szétszórtan és rendkívül 
heterogén módon működő szövetkezeti szektorból egy egységesen és bankcsoportként 
működő rendszert tudtunk létrehozni. 

Az MKB-ról pedig azt kell tudni, hogy egy nemzetközi bank működése alatt 
került a szanálás közelébe, majd szanálni kellett az MKB-t. És az MKB egy sikeres 
szanáláson van túl, és ezt nemcsak mi mondjuk, hanem az Európai Unió is szigorú 
rendszerben figyelte az MKB Bank elmúlt három évét, és a szigorú előírásoknak a bank 
megfelelt, még úgy is, hogy az esetenként túl szigorúra szabott európai uniós mércék 
odavezettek, hogy a banknak a saját növekedését is időről időre vissza kellett fognia.  

Kaptam kérdést, és kaptam egy figyelmeztetést is. A figyelmeztetés arról szól, 
hogy a válaszadásom során próbálják az időkorlátra is tekintettel lenni, ezért a 
fennmaradó kérdésekben, remélem, hogy kielégítően tudok önöknek válaszolni. 

Az országleltár adatai esetében a kifogást az jelenti, hogy milyen adatok 
kerülnek bele az országleltárba. Az országleltár adattisztaságát úgy biztosítjuk, hogy a 
2018. évi beszámolók például, ha belekerülnek, akkor önök is tudják, hogy a 2018. évről 
szóló beszámolókat 2019 májusában kell a cégeknek elfogadniuk, és csak ezt követően, 
adattisztítás és ellenőrzés után kerülhetnek be az országleltárba. Tehát ilyen típusú 
időelcsúszás mindig is a rendszer része lesz.  

A Batthyány Alapítvány és a Mathias Corvinus Alapítvány alapján önök is 
tudják, hogy mindkettő vagyonkezelő alapítványként jött létre, törvény hozta őket létre 
és törvénnyel került részükre a vagyonelem átadásra. Ebben az esetben mi a törvényt, 
amelyet önök megvitattak természetesen a parlamentben, végrehajtottuk, és ebben a 
felelősségünk az, hogy ezt a törvényt szakmailag kompetensen és a törvény betűjét és 
szellemét tiszteletben tartva hajtsuk végre.  

Önök is látják, átalakulóban van az egyetemek működési modellje, az egyetemek 
működési modelljében létrejönnek működtető alapítványok, és ezeknek az 
alapítványoknak szükségük van indulóvagyonra. Ennek a vagyonnak számos formája 
lehet: lehet részvény, lehet ingatlan és lehet természetesen állami támogatás is. 

A magyar reprivatizációról is ejtsek néhány szót. A reprivatizáció, legalábbis az 
a reprivatizáció, amit mi végzünk 2010 óta, egyrészt természetesen szolgálja az ország 
érdekeit, és olyan stratégiai üzletágakba megy az állam és vásárol tulajdonrészt, amit 
talán el sem kellett volna adni, illetve számos folyamat arra utal, hogy jobb lett volna 
nem eladni. Viszont európai uniós környezetben vagyunk, és ez is számos korlátot 
jelent, de mi magunk is a 2010-ben hozott rendkívül szigorú vagyontörvényünkkel is 
azt szolgáljuk, hogy amikor vásárol az állam, akkor ott egy piaci alapú értékelési 
folyamatnak kell megtörténnie nemzetközi sztenderdek alapján, piaci befektetői 
tesztek megléte esetén, és ehhez igazodó eljárásokat alakítunk ki. És mindig fontos az 
is, amikor reprivatizálunk, hogy azt a vagyonelemet mire használjuk. Látják önök is, 
hogy az energetikában például a rezsicsökkentés a fontos, a bankszektor esetében pedig 
az, hogy egy olyan szolgáltató jöjjön létre, amelyik megbízhatóan, ütés- és válságállóan 
képes a magyar lakosságot pénzügyi szolgáltatásokkal ellátni.  

Bár el kell ismerni, hogy a magyar banktulajdonosok az előző pénzügyi válság 
során a tőkejuttatások esetén a tulajdonosi kötelezettségüket ellátták, viszont azt is 
tudni kell, hogy ebben az időszakban a magyar bankok külföldi tulajdonosaik 
iránymutatása mellett rendkívüli mértékben visszafogták a hitelezési tevékenységüket. 
A Magyar Nemzeti Bank elnöke számos alkalommal, a parlamenti beszámolójában is 
jelezte, hogy ez egy rendkívül veszélyes credit crunchot, gyakorlatilag hitelösszeomlási 
állapotot idézett elő, és ennek a helyzetnek a kezelésére kellett a Magyar Nemzeti 
Banknak egy rendkívüli NHP programot már 2013-ban indítani, hogy a magyar 
vállalkozások hitelhez jussanak. Úgy gondoljuk, és azt látjuk az adatok alapján, hogy 
bár mindegyik bank visszafogta a tevékenységét a válság ideje alatt, de a magyar 
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tulajdonú bankoknál, amelyeknek magyar tulajdonosaik voltak, a hitelvisszafogások 
mértéke alacsonyabb volt, és hamarabb is indultak meg a növekedési pályán.  

Remélem, hogy sikerült az összes kérdésükre válaszolnom, és köszönöm a 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: A kérdések első körén túl vagyunk. Én visszafogott leszek miniszter 

asszony programjának támogatása érdekében, cserébe viszont Mesterházy Attila úr 
jelezte és kérte, hogy szót kapjon. Tessék, parancsoljon!  

További kérdések 

MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Elnök úr, én kevésbé leszek 
visszafogott, mert nekem is vannak programjaim, de mégis részt veszek a bizottsági 
ülésen egy évben egyszer, hogy meghallgassuk miniszter asszonyt. Talán nem túlzás, 
hogy ilyenkor elvárjuk azt, hogy legyen idő ezekre a kérdésekre. 

Az első: miniszter asszony nem válaszolt minden kérdésre. Ön nem lát-e 
összeférhetetlenséget abban, hogy az MVM és az E.ON között egy olyan deal születik, 
amelyet egy olyan ember vezényel le, aki az E.ON-nak volt hosszú távon a vezetője, ma 
pedig az MVM Zrt. vezetője? Tehát magyarul: mind a két oldal részéről akár érdekelt 
lehet ebben az üzletben. Akármennyire szerencsés meg fantasztikus ez az üzlet, de 
mégiscsak felvetheti azt, hogy van-e összeférhetetlenség abban, hogy a saját volt 
cégének különböző eszközeit vásárolja meg most egy másik pozícióban az adott 
személy. 

A másik kérdésem az it- és fb-tagságokra vonatkozott. Ha gondolja, miniszter 
asszony, akkor írásbeli kérdéssel is meg fogom ezeket kérdezni tételesen személyre 
lebontva, de egyszerűbb, ha most erről tudunk egypár szót váltani.  

A harmadik, amire részben válaszolt csak miniszter asszony, ez egy nagyon 
érdekes felvetés volt. Úgy fogalmazott, megpróbáltam pontosan leírni magamnak, hogy 
az MVM jól járt, tudja használni az eszközt, a KTM-et. Hát, miniszter asszony, ha erre 
az üzletre azt lehet mondani, hogy ezzel az MVM jól járt, akkor tulajdonképpen tényleg 
bármire lehet azt mondani, hogy jól járt. Tehát egy olyan üzletre, amelyről ön azt 
mondta, úgy is fogalmazott, hogy a tényadatokra koncentráljunk, mert az a 
tisztánlátást segíti, sőt nagyon nyitottan álltak ezekhez a kérdésekhez… A KTM kapcsán 
annyira nyitottan álltak a kérdésekhez, hogy az újságírók által önnek feltett kérdésekre 
sem válaszolt a minisztérium, nemhogy képviselői kérdésekre. Óriási titkolózás övezte 
ezt a projektet végig, a mai napig tulajdonképpen ez a titkolózás övezi. És egy olyan 
ügyletre mondja a miniszter asszony azt, hogy ez egy nagyon jó eszköz és egy nagyon 
jó projekt volt, ahol a panamai cégtől kezdve a pénzmosási gyanún át minden felmerült 
az üggyel kapcsolatban, és annyira jó volt az MVM-nek ez a projekt, hogy kirúgtak egy 
minisztert, kirúgták az MVM vezérét, aki most büntetésből Japánban éli az életét.  

Csak azt szeretném megkérdezni, hogy ha ennyire jó volt az üzlet, akkor miért 
nem kitüntetést kaptak ezek az emberek? Tehát miért kellett elbocsátani ezeket a 
vezetőket, és kitakarítani tulajdonképpen teljes mértékben azt a kört, akinek bármilyen 
köze volt ehhez az üzlethez, ha ez egy ilyen fantasztikusan jó, kimondottan az MVM 
érdekét szolgáló és az eszközt jól használó történet tud lenni a KTM-rendszerrel 
kapcsolatban? 

A másik, és belemegyek szívesen a részletekbe, mert az újsághírekben még 
nemzetbiztonsági vizsgálatot is vizionáltak. Nem tudom, volt-e nemzetbiztonsági 
vizsgálat, hogy éppen Zsuga Jánosnak milyen céges összefonódása van ebben az 
ügyben érintett más személyekkel, és korábban az FGSZ oldaláról hogyan és mint 
kötött ugyanezekkel az emberekkel szerződést, de azt gondolom, értjük egymást ebben 
miniszter asszonnyal.  
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A másik: a Mátrai Erőművel kapcsolatban lenne egy viszonylag egyszerű 
kérdésem. Ha nem választási kérdés - mert azt mondja a miniszter asszony, hogy az 
egy nemzetbiztonsági szempontból fontos cég -, akkor annak mi az ára? Tehát, ha ez 
ennyire világos volt önöknek 2015-ben, 2014-ben, 2010-ben, 2017-ben, 2019-ben, 
2020-ban, hogy a Mátrai Erőmű nélkül a magyar energetikai szektor képtelen 
működni, tehát ez egy olyan sarokköve az egész energetikai működésnek, amely nélkül 
összeomlás van a magyar energiabiztonság szempontjából, akkor nem pontosan értem 
azt, hogy mit problémázott az MVM az 5,9 milliárd forinton 2015-ben. Akkor miért 
nem az volt a mondás, hogy tessék megmondani, mennyit adjunk érte, hát enélkül 
összeomlik a teljes magyar energetikai rendszer. Kérem, akkor miért nem az volt, hogy 
nincs ára neki? Tehát ami nemzetbiztonsági szempontból fontos, ellátásbiztonság 
szempontjából fontos, amiből egy van Magyarországon, akkor azt meg kell venni, ugye? 
De akkor annak nincs ára, annyi az ára, amennyit mondanak érte, mert nem tudom 
mihez hasonlítani, ugye, mert nincs belőle még öt. Ebből kifolyólag én nem pontosan 
értem, hogy akkor 2015-ben miért sokallta az MVM az 5,9 milliárdos árat, ha később a 
17,4 milliárd forintos árat sem sokallták érte. 

Többször hallottam ezt az érvelést, amit mondott miniszter asszony is, hogy na, 
ez a Geosol nevezetű cég a kincs, mert tulajdonképpen, ha tudnánk azt, hogy ez 
mennyire fantasztikusan nagy értékű cég - én egy adatot találtam meg: 2016-ban 
egymilliárd forintos eredménye volt, és 11 milliárd forintos árbevétele. Hát, ebből 
nagyjából akkor ki lehet számolni, hogy a 17,4 milliárd forintból mekkora volt ennek a 
cégnek az értéke, legalábbis arányszámok alapján biztos meg lehet állapítani, de azt 
gondolom, ez még mindig nem ad választ. Azt mondta a miniszter asszony, hogy választ 
is kapnánk - jó lenne, ha kapnánk már választ, tehát akkor derüljön már ki, hogy mi 
történt ezzel. 

Arról is beszélt miniszter asszony, hogy az iratokat kiadták. Engedje meg, hogy 
ezen annyit pontosítsak, hogy közérdekűadat-igénylés után bírósági eljárásban adták 
ki az adatokat. Tehát szó sincs a transzparenciáról, hogy amikor egy képviselő vagy egy 
újságíró, aki élni akar az ellenőrzési jogkörével, elkérte az MVM-től vagy a 
minisztériumtól ezeket az adatokat; nem az volt, hogy készségesen szolgáltattak 
információt, hanem ki kellett perelni önökből ezeket az adatokat, és a végén nem 
tudtak mást tenni, mint kiadták ezeket az adatokat. Ezt összekeverni - csak ahogy a 
miniszter asszony is fogalmazott, hogy ne keverjük össze, a tisztánlátást is segítsük, és 
a tényadatokat ne mossuk össze, akkor tegyük már meg, hogy nem mossuk össze a 
tényadatokat. Tehát önöket rákényszerítette egy bíróság arra, hogy ezeket az adatokat 
megosszák a nyilvánossággal.  

Még egy kérdésem lenne a Mátrai Erőművel kapcsolatban, ami ugyanide 
vonatkozik, hogy 2015-ben a lignit nem volt stratégiai vagyonelem. Mert azt tetszett 
mondani, hogy a lignit egy stratégiai vagyonelem, tehát ezt nem engedhetjük ki a 
kezünkből, hiszen a következő éveinket nagymértékben meghatározza ennek a 
felhasználása. Akkor ugyanoda térnék vissza: hogyha ez egy nemzetbiztonsági 
szempontból is fontos erőmű, mert enélkül összeomlik az energetikai szektor, ráadásul 
a lignit, ahogy ön fogalmazott, stratégiai vagyonelem, akkor ugyanazt kérdezem, hogy 
2015-ben vajon még ugyanígy gondolkodtak-e a lignitről. Mert lehet, hogy nem, mert 
akkor nem adta meg az MVM a magasabb árat adott esetben ezzel kapcsolatban.  

Arról is beszélt, hogy az energiahivatal előző vezetője volt az, aki a dealt vagy az 
üzletet megkötötte. Persze, hogy az volt, mert a Mátrai Erőmű vezérigazgatóját utána 
tették ebbe az igazgatói posztba, miután megkötötték ezt az üzletet. Tehát természetes, 
hogy saját magával nem tudta aláírni az adott illető a különböző megállapodásokat. Ön 
úgy fogalmazott, ha ő is úgy gondolja, hogy ez egy fontos dolog, akkor majd úgy 
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szabályozza. Feltételezem, hogy mint volt vezérigazgató úgy gondolja a volt gyáráról, 
hogy az egy fontos elem.  

És én segítenék miniszter asszonynak, a magyar energiahivatalnak van 
energiahatékonysággal kapcsolatos feladata, mert azt tetszett mondani, hogy nem 
tudja. Van egy törvény, a 2015-ös energiahatékonyságról szóló törvény, az számos 
feladatot a magyar energiahivatalnak - vagy most már bővebb neve van - a hatáskörébe 
utal. Tehát van ellátásbiztonsággal kapcsolatos és energiahatékonysággal kapcsolatos 
feladata az energiahivatalnak is. Ilyen értelemben talán ezt a kérdést is át tudjuk lépni, 
és tudunk haladni előre.  

Még két kérdésem lenne. Az egyik a rezsicsökkentés. Az egy visszatérő refrén, 
ahogy én látom, hogy minden ilyen vásárlást azért kellett megtenni, hogy a 
rezsicsökkentés működjön, csak azt nem értem, hogy akkor a világpiaci ár 
csökkenéséből fakadó nyereséget miért nem osztották vissza rezsicsökkentésként az 
embereknek. Tehát ha ez ennyire fontos érv, akkor, amikor megnőtt a lehetőség arra, 
hogy nagyobb arányú rezsicsökkentést hajtsanak végre, miért nem tették ezt meg, és 
miért használták ki a piaci ár változásából származó profitot ahelyett, hogy az 
embereknek visszaadták volna.  

Még két, inkább megjegyzésem lenne. Azt tetszett mondani, hogy a gyárbezárás 
nem alternatíva, akkor közgazdászként hadd kérdezzem meg, hogy mennyi veszteséget 
lehet elviselni egy cégnél. Tehát ha egy gyárbezárás - nekem nagyon tetszik, ez egy 
kommunisztikus ötlet, nekem szocialistaként tetszik ez a megközelítés abszolút 
mértékben, csak hogy van-e ennek költséghatékonyság szempontjából egy határa. 
Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem az az opció, hogy a gyárat nem zárjuk be, hanem 
az az opció, hogy új munkahelyeket teremtünk, olyan gazdaságfejlesztési programokat 
indítunk, vagy olyan régiós területfejlesztési programokat indítunk, amely miatt nem 
omlik össze az a kistérség vagy az a régió, de nem finanszírozzuk tovább adott esetben 
a szénbányákat valahol csak azért, mert nehéz az élete a szénbányászoknak. Tehát 
magyarul, hol van az a határ, amely szerint mégiscsak valamikor opcióvá válik egy gyár 
bezárása.  

Egy másik hasonló kérdésem lenne, hogy azt tetszett mondani, hogy a kevesebb 
piaci szereplő nagyobb versenyt jelent. Ez egy érdekes felvetés, biztos van ilyen eset is, 
meg van olyan eset is, amikor nem. De ebből általános konzekvenciát levonni a magyar 
bankszektorra, hogy attól, hogy kevesebb lesz a szereplő, attól majd sokkal nagyobb 
lesz a verseny, tartok tőle, hogy a fogyasztó a kevesebb piaci szereplős modellt mindig 
csak megszívja, tehát abból mindig olyan problémák adódnak, amelyből a fogyasztó a 
végén rosszul jár. Tehát azt gondolom, hogy ez az érvelés egészen biztosan ilyen 
formában nem állja meg a helyét.  

Egyelőre ennyi lenne, elnök úr. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bányászoknak nehéz az élete, én ebben egészen 

biztos vagyok. De most miniszter asszony sincs könnyű helyzetben, mivel itt több 
kérdés van még.  

Szeretném megkérdezni, és a döntését kérni, hogy félbeszakítjuk az ülést, és 
keresünk egy új időpontot, amikor ezt folytatjuk, hiszen láthatóan megannyi kérdés 
van még itt hátra, vagy pedig megyünk tovább. Ez most az ön programjától függ. 
Szerintem, ha kell, akár tartsunk egy-két perc szünetet, hogy ezt megbeszéljék.  

 
MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 

Van lehetőség, ha jól gondolom, írásban is válaszolni. (Dr. Szűcs Lajos: Így van!) 
Akkor én azt javasolnám - mert ez egy neverending story, mert úgy érzem, hogy a 
képviselők, legalábbis most Mesterházy képviselő úr mondataiból úgy érzem, hogy lesz 
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egy-két szakmai álláspontban vitánk, mert lehet, hogy mást olvastunk. Én szívesen 
válaszolok írásban. Akkor a kérdéseket meghallgatnám, írásban válaszolok, és utána a 
következő programomra mennék. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bár én erősen vitatom azt, hogy írásban kellene ezt 

a műfajt lefolytatni. Én azt gondolom - és egyetértek azzal, ami itt korábban elhangzott 
-, hogy évente egy alkalommal teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy face to face 
történjen ez.  

(Jelzésre:) De ha jól értem, akkor ehhez kapcsolódik Mesterházy úr. Tessék, 
parancsoljon!  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Igen. (Dr. Szűcs Lajos az elnök felé fordulva: 

Még egyszer megadja neki a szót?) Én kértem szót, úgyhogy ezért kaptam is.  
Szóval, nem nagyon működik ez a műfaj, miniszter asszony. Tehát többször 

kaptam már ilyen választ miniszteri meghallgatásokon az ön kollégáitól, például Varga 
Mihály miniszter úrtól, és nagyjából utólag, ha a bizottsági jegyzőkönyvből magam nem 
tettem fel újra meg újra azokat a kérdéseket, akkor semmilyen választ nem kaptam rá. 
Tehát ezért szoktam felkészülni valamennyire, lehet, hogy nem teljesen tökéletesen, 
ahogy miniszter asszony helyesen felhívja rá a figyelmet, de akkor itt a lehetőség arra, 
hogy tisztázzuk, miben nem készültem fel helyesen, miben téves az én álláspontom, és 
esetleg miben vitatható vagy legalábbis bírja a politikai vitát az az álláspont, amit én 
képviselek, vagy ami kérdést föltettem.  

Tehát én, elnök úr, tisztelettel arra kérem, hogy ha van egy bizottsági 
meghallgatás, akkor hallgassuk meg a minisztert addig, ameddig vannak kérdések és 
várható rá válasz természetesen. Az is egy válasz, hogy nem kíván rá válaszolni a 
miniszter asszony, félreértés ne essék. Nekem van emlékem, ugyan nem dolgoztam 
ilyen magas pozícióban, csak egy minisztériumnak voltam az államtitkára, nekünk öt-
hat órás bizottsági meghallgatásaink voltak, mert a fideszes képviselők annyi kérdéssel 
láttak el bennünket, hogy mi szerettük volna ezeket megválaszolni sport, 
ifjúságpolitika, drogprevenció területén. És én akkor államtitkárként és a miniszterem 
is akkor kénytelenek voltunk hosszú távon rendelkezésére állni a fideszes akkori 
ellenzéki képviselőknek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr következik. Tessék, 

parancsoljon! 

Dr. Szűcs Lajos ügyrendi javaslata 

DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ha ezt a mondatot nem 
mondta volna képviselő úr, akkor még elhittem volna, hogy tényleg érdeklődik ezek 
iránt a kérdések iránt, de mivel ebből inkább politikai csetepatét szeretett volna 
kerekíteni. (Mesterházy Attila: Elnök úr!) Ezért azt a javaslatot teszem, hogy mivel a 
meghallgatás valóban arról szól, hogy a beszámolót elmondja a miniszter asszony, a 
megfelelő kérdéseket megtehették hozzá a képviselőtársaim, amennyire van még 
javaslat kérdésekre, azt tegyék föl a képviselő hölgyek és urak, és utána a miniszter 
asszony pedig saját belátása szerint szóban vagy írásban válaszoljon, és engedjük a 
következő programjára. Ezt az ügyrendi javaslatot teszem.  

 
ELNÖK: Megértettem, bár itt most egy kicsit fura helyzetben vagyunk, mert 

mindannyian megoldást keresünk, ezért ennek a helyzetnek a tisztázásához 
Mesterházy úrnak megadom még egyszer a szót. Parancsoljon! 
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MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Bocsánatot kérek, én egy történelmi példát 
hoztam, semmiféle politikát nem, arra mutattam rá, tisztelt alelnök úr, hogy önök 
tőlünk azt várták el, hogy az önök kérdéseire tisztességes, kimerítő válaszokat adjunk 
addig, amíg önöknek vannak kérdéseik, függetlenül attól, hogy nekem utána volt-e más 
típusú programom vagy nem. Az egy szervezésbeli probléma, ha úgy szervezték meg a 
mai napját a miniszter asszonynak, hogy egyik helyről kell rohannia a másik helyre. De, 
bocsánat, azért hadd ne én legyek felelős, hogy egy évben egyszer szeretnék kérdéseket 
feltenni a miniszter asszonynak, mert a parlamentben nem találkozom vele, az 
újságírók nem tudnak neki kérdéseket föltenni, akkor ez az egy alkalmam van. Ha más 
nem, személyesen bejelentkezhetek hozzá, de nem tudom, kapok-e időpontot. Tehát 
én ezért gondoltam, hogy itt, egy alkalommal terhelem csak miniszter asszonyt ezekkel 
az ostoba kérdésekkel. Köszönöm.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az ügyrendi javaslat elhangzott, miszerint a további 
kérdések meghallgatását akkor befejezzük, és majd a miniszer asszony belátása szerint 
tesz. Ugye, jól értem?  

Akkor ki az, aki az ügyrendi javaslattal egyetért? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ki az, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki az, aki tartózkodott? 
(Senki sem jelentkezik.) Így 10:5 arányban az ügyrendi javaslatát alelnök úrnak 
elfogadta a bizottság. 

Meghallgatjuk a következő kérdezőt. (Jelzésre:) Bősz Anett képviselő asszony 
következik.  

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a kimerítő választ 

a miniszter asszony részéről. Tisztelettel elfogadom, hogy a Geosol egy magyarázat az 
ár háromszorosára növekvésére, ugyanakkor azt én sem látom, és csatlakoznék 
képviselőtársamhoz, aki az imént még kimerítőbben fogalmazott az ügyben, hogy 
amennyiben látszott, hogy a piaci folyamatok, illetve az energiapiac sajátosságai, 
valamint az erőforrás sajátosságai és a korszerűsítés kívánalma állami fellépést kíván, 
akkor miért volt ez a magánvállalati intermezzo, ami, mint említettem az iménti 
kérdésemben, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó céget foglalt magába, és miért 
kellett elkönyvelnünk ezt a mínusz 92 milliárd forintot. Igen, az MVM gazdálkodik, de 
ettől függetlenül azért a cechet mégiscsak az adófizetők, végső soron a magyar 
állampolgárok fizetik. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Potocskáné képviselő asszony következik. Tessék, 

parancsoljon!  
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Miniszter Asszony! A Balatonnal kapcsolatosan, a balatoni 
ingatlanberuházásokkal kapcsolatosan úgy érzem, a kérdésemre kitérő választ adott, 
azt mondta, hogy licittárgyaláson bocsátják áruba ezeket az ingatlanvagyonokat, de 
azért felhívnám arra a figyelmet, hogy mindkét kemping esetében, amit említettem, 
mind a balatonszemesi, mind a balatonboglári kemping esetében ez az egymilliárd 
forintos összeg meglehetősen csekély, bár tudjuk, hogy kiknek van erre fedezetük, hogy 
ezt az ingatlanvagyont megszerezzék.  

Ön nem válaszolt arra a kérdésre, hogy mit tesz ön személy szerint a nemzeti 
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterként, hogy a Balatont, ezeket az 
ingatlanvagyonokat megőrizzük azért, hogy az emberek hozzáférhessenek a 
Balatonhoz, és ne apartmanházak tömkelege épüljön. Egyszerűen a környezetkárosítás 
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is olyan mértékű ezen a területen, amit a Balaton már nem tud elviselni. Nemcsak mi, 
politikusok tiltakozunk ez ellen, hanem szakmai és civil szervezetek is, és úgy látjuk, 
hogy önök nem tesznek semmit. Amennyiben önnek csak annyi a válasza, hogy hát, 
igen, aki a legjobb árat adja, az viheti, azt gondolom, a nemzeti vagyon megőrzése ennél 
sokkal, de sokkal fontosabb lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Az 

érkezett információ alapján a Gazdasági bizottság új időpontban fogja ezt tárgyalni, 
berekesztették az ülést, befejezték, tehát időnk van.  

Miniszter asszonynak megadom a szót, hogy válaszoljon. Tessék, parancsoljon!  

Mager Andrea válaszai 

MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: Ez 
új információ. Ezt a programomat nem én szerveztem. Akkor gyors leszek. 

Összeférhetetlenség. Nem tudok jobb szót, és ezért próbáltam az első 
válaszadási körben ezt kihagyni: képviselő úr, ez egyszerűen marhaság. Kóbor György, 
aki az állami cégcsoport vezetője, 2013 óta dolgozik az MVM-ben, 2016-ban a 
cégcsoport egy másik részénél, az NKM-ben, 2018-tól pedig az MVM cégcsoportot 
vezeti. Nyilvánvalóan létezik olyan, hogy iparági mobilitás, tehát Kóbor György nem 
magával tárgyal. Egy ilyen tranzakcióban az a legfontosabb, hogy az önök által mindig 
szent tehénnek tekintett uniós elvárások mentén, uniós ellenőrzés mellett végezzük. 
Tehát lehetetlen maga a feltételezés, azontúl is, hogy kicsinyes és sértő is. 

Ami ebben a legfelháborítóbb, az az, hogy ez egy nemzetközi cég hazánkon kívüli 
összeolvadási folyamatából következően felszabaduló hazai lehetőség, amit egy hazai 
vállalat magyar vezetője folytat. Egyszerűen képtelenség, amit kérdez. Ha megkérdezi 
többször, akkor is marhaság, nem is értem. (Mesterházy Attila: Egyszer válaszoljon 
rá, és akkor tudjuk!) Tessék? (Mesterházy Attila: Egyszer válaszoljon rá, és akkor 
tudjuk!) 

 
ELNÖK: Bocsánat! Miniszter asszonyé a szó, és szeretném, ha megadnánk a 

lehetőséget. 
 
MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 

Én nem szoktam senkinek… (Mesterházy Attila: Csak nekem majd nem lehet még 
egyszer szólnom.) Ön többször veszi el tőlem a szót, de úgy látszik, akkor mégiscsak 
alelnök úrnak van igaza (Mesterházy Attila: Biztos!), hogy ez nem egy szakmai 
meghallgatás, hanem egy politikai performance (Mesterházy Attila: Így van, 
politikusok vagyunk!), amivel én nem tudok mit kezdeni, és ezeket a kérdéseket is 
sajnos ezen performance részének kell tekintenem, ugyanis tendenciózus, hiszen a 
másik kérdés is erre vonatkozik: állami vállalatok ig- és fb-tagsága. 

Ön is nagyon jól tudja, hogy csak egy állami cégben lévő ig- és egy állami cégben 
lévő fb-tagságért jár pénz. Akárhány cégben látja vagy nem látja el, mert példát nem 
mondott, itt nem lehet szó jövedelemhalmozásról, mert azt éppen mi zártuk ki. De 
amikor például feladatokat adunk, akkor ott a szakmaiságra próbálunk leginkább 
ügyelni. Tehát ezen személyi kérdések esetében nyilvánvalóan egy vállalati tapasztalat 
is előny, és vannak olyan kollégák, minisztériumi dolgozók, akik esetében szinergiák is 
kihasználhatók úgy, ha például egy, az én portfoliómban lévő vállalat igazgatóságában 
egy ITM-s vagy más minisztériumban dolgozó kolléga ül. Tehát nem kell ott, hogy is 
mondjam, mást kiáltani, mint ami van. 

A Mátra esetében pedig továbbra is azt tudom mondani, hogy ez egy 2019. évi 
tranzakció. Hogy 2015-ben miért a cseheknek adta el a német tulajdonos, utána a 
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csehek miért Mészáros Lőrincnek adták el, azt gondolom, ez nem annak a 
tranzakciónak a tárgya, amit én felügyeltem. Annak a tranzakciónak az volt a tárgya, 
hogy mind nemzetgazdasági, mind nemzetbiztonsági és mind energiaellátás-
biztonsági szempontból értékeljük azt a lehetőséget, amit a Mátra eladása jelent. 
Értékeltük, felértékeltettük, és döntést hoztunk. A döntésünkben rendkívüli 
jelentőséggel bírtak azok az új támogatási lehetőségek, mint például a 10c. derogáció 
vagy az, hogy egy olyan, szakmailag egybeforrott és felkészült csapat van jelenleg az 
MVM-ben, amelyik egy ilyen, tíz évig tartó folyamatot menedzselni tud.  

Nincs olyan, képviselő úr, hogy bármit megfizettünk, nem is tehetnénk. 
Részletesen elmondtam, hogy milyen értékelési folyamaton esik keresztül bármilyen 
tranzakció, milyen szigorú elszámolási kötelezettségünk van, mert a szigorú elszámolás 
a nap végén ott van, a rezsicsökkentést fenn kell tartani, célja van. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha jól látom, akkor Mesterházy úrnak van… 

(Dr. Szűcs Lajos közbeszól.) Értem. Mesterházy úr azért… (Mesterházy Attila: 
Személyes megtámadtatás okán kérnék szót.) Köszönöm szépen. Tessék, 
parancsoljon!  

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Asszony! 

Akkor ezek szerint mégis lehetett ezekre a kérdésekre válaszolni, és abszolút megértem 
az ön felháborodását. Képzelje magát a mi helyünkbe, amikor próbálunk valamilyen 
kérdésre választ kapni, és semmilyen módon nem tudunk választ kapni ezekre a 
kérdésekre. Lehet minősíteni az én hozzászólásomat marhaságnak, de akkor én ennél 
udvariasabban hadd minősítsem az ön Mátrai Erőműről, KTM-ről adott válaszát úgy, 
hogy nem bontotta ki az igazság minden szeletét miniszter asszony a válaszában 
egészen biztosan. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen mindenkink az önmegtartóztatást. Nem tudom, 

hogy miniszter asszony kíván-e még reagálni.  
 
MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 

Nem tudom, hogy mely politikai hagyományba illik bele és mi, ezért nagyon udvariasan 
arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Mátra-tranzakció vagy a Bankholding-
tranzakció olyan mértékben, amennyire a jogszabályok számunkra ezt lehetővé tették, 
nyilvános. Minden esetben, minden tranzakció esetében azt szeretnénk elérni, hogy a 
tranzakcióval a jólét és jóllét növekedjen a hazai vállalatok és a lakosság számára, és ez 
a legfőbb mérce számomra. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter asszonynak a válaszokat.  
Engedjék meg, hogy zárásként egyetlen mondatot mondjak, hogy én úgy 

érzékelem, hogy itt olyan lényeges ellentmondások maradtak fenn, amelyek indokolttá 
tennék azt, hogy nézzük meg, hogy egy vizsgálóbizottság keretében elsősorban itt az 
erőműszektor és önmagában az erőművek működése kapcsán mi az, amit kell és 
lehetne tenni. Én arra kérem, illetve egészen pontosan a jegyzőkönyv számára 
mondom, hogy a prezentációt, amelyet kaptunk, csatoljuk a jegyzőkönyvhöz, és ennek 
megfelelően a további időszakban gondoljuk végig, hogy hogyan lehet a tisztázatlan 
kérdésekre valóban választ kapni.  

Miniszter asszonynak és kollégáinak megköszönöm azt, hogy itt voltak és hogy 
a bizottság rendelkezésére álltak. Köszönjük szépen.  
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MAGER ANDREA nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter: 
Köszönöm.  

Egyebek 

ELNÖK: A 2. napirendi pont keretében tájékoztatom önöket, hogy a tegnapi 
napon az Országház Jókai termében online videókonferencia keretében Bősz Anett 
képviselő asszonnyal részt vettünk a stabilitási szerződés 13. cikke alapján felállított, 
Európai Unión belüli stabilitásról, gazdasági koordinációról és kormányzásról szóló 
parlamentközi konferencián. Amennyiben ehhez van hozzáfűznivalója most vagy a 
későbbi időpontban, szívesen meghallgatjuk képviselő asszonyt. (Dr. Szűcs Lajos: 
Írásban kérjük!)  

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm, elnök úr. Nem kívánok senki idejével jelen 

pillanatban visszaélni. Én azt gondolom, hogy a beszámolót a későbbiekben is 
megtehetjük. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Számítok rá. (Mager Andrea: Viszontlátásra!) 

Viszontlátásra! Köszönjük szépen. (Mager Andrea és munkatársai távoznak az 
ülésről.) 

Tájékoztatom továbbá önöket, hogy a bizottság soron következő ülését 
várhatóan október 19-én, hétfőn, 10 órára hívom össze, hogy a szükséges 
dokumentumokat, anyagokat meg tudjuk vizsgálni.  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs további bejelentés… (Nem érkezik jelzés.), akkor köszönöm 
szépen mindenkinek. Szép napot kívánok! Az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Dr. Szűcs Lajos 
a bizottság alelnöke 

 Varju László 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  


