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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok önöknek! Szeretettel köszöntöm a bizottság 
tagjait és a munkánk iránt érdeklődőket a Költségvetési bizottság mai ülésén. Az ülést 
megnyitom. 

Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság ülése, ahogyan eddig is, a belső televíziós 
hálózaton közvetítésre kerül. 

A helyettesítések szempontjából: dr. Hargitai János alelnök urat dr. Szűcs Lajos 
alelnök úr helyettesíti, Kara Ákos képviselő urat pedig V. Németh Zsolt képviselő úr 
helyettesíti. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy az ülésünk határozatképes, tehát 
a munkánkat megkezdhetjük.  

A napirendi javaslatra vonatkozó döntésünk következik. Képviselőtársaim 
megkapták az ülésre vonatkozó napirendi javaslatot. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki 
ért egyet azzal, hogy ennek megfelelően haladjunk előre. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Van valaki, aki nem értett egyet? (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  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Ennek megfelelően rátérünk az 1. számú napirendi pontra, amely Mager Andrea 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter asszony éves 
meghallgatásáról szól.  

Köszöntöm miniszter asszonyt, továbbá dr. Juhász Edit államtitkár asszonyt, 
dr. Fónagy János államtitkár urat és dr. Juhász Roland államtitkár urat és kollégáikat.  

A napirendi pont tárgyalását megnyitom. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvény 41. §-a alapján a minisztert a miniszter feladatköre szerinti 
hatáskörrel rendelkező bizottság évente meghallgatja.  

Mielőtt megadnám a szót a miniszter asszonynak, tájékoztatom önöket, hogy a 
miniszter asszony kezdeményezte a szemléltetés engedélyezését, de erről az 
Országgyűlés 2012. évi XXXVI. törvény 38/A. § (3) bekezdése alapján a bizottságnak 
döntenie kell. Kérdezem, ki ért egyet azzal, hogy a miniszter asszony szemléltetést is 
használjon. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van valaki, aki nem értett egyet? (Senki 
sem jelentkezik.) Nem volt ilyen. Tartózkodott valaki? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag ezt is elfogadtuk.  

Tájékoztatásul el tudom mondani, és felhívom a tisztelt bizottság figyelmét, 
hogy a B/15394. számú beszámoló a parlament előtt van, amely a miniszter asszony 
munkájához kötődik, de mivel azt bizottságunk korábban nem tárgyalhatta, ezért 
miniszter asszonyt kérném, hogy erre ne hivatkozzon, hanem tekintse úgy, hogy 
nekünk minden fontos és friss információra szükségünk van. 

Felkérem miniszter asszonyt, hogy tartsa meg tájékoztatóját, és ezt követően a 
bizottság tagjai feltehetik majd kérdéseiket. Miniszter asszony, öné a szó, parancsoljon! 

Mager Andrea expozéja 

MAGER ANDREA tárca nélküli miniszter: (Előadását kivetítő használatával 
tartja meg.) Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a Költségvetési bizottság 
elnökét, alelnökeit és tagjait.  
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Furcsa éves beszámoló ez, hiszen a legutolsó alkalom, a 2020 októbere óta eltelt 
időszak nem egy teljes évet ölel át. Előadásomban ennek a bő fél évnek a történéseit 
foglalom össze, hiszen a többiről már az előző meghallgatásom során beszéltünk. 

Mi jellemezte ezt az elmúlt időszakot? Elsősorban a világjárvány és az arra adott 
sikeres kormányzati válasz. Ebben az időszakban a mi területünk legfontosabb feladata 
a pandémia hatásainak ellensúlyozása volt és a gazdaság újraindítása. A legfontosabb 
eredményünknek azt tartom, hogy a közszolgáltatások fennakadások nélkül működtek, 
és az ellátásbiztonságot az állam garantálta, valamint megőriztünk 160 ezer 
munkahelyet.  

A prezentációban az eredményeinkről is szeretnék szólni, és arról is, hogy 
milyen szakmai megfontolások mentén végezzük a munkánkat.  

Önök is tudják, hogy a tárca nélküli miniszter, illetve csapata aktívan 
közreműködött az Országgyűlés munkájában: kékkel láthatják a 2018 májusa és 2021 
áprilisa közötti képviselői megkereséseket, írásbeli kérdéseket, a plenáris ülésen 
elhangzott szóbeli válaszok, benyújtott törvényjavaslatok és elfogadott beszámolók 
számát; ebbe a rendbe illeszkedik a 2020 októbere és 2021 áprilisa közötti időszak is. 
Minden interpellációra, azonnali kérdésre a teljesség igényével adtunk választ. 

Az állami társaságoknak, mint említettem, a Covid idején a legfontosabb 
feladata az volt, hogy működésüket fenntartható módon és biztonságosan garantálják 
minden állampolgár számára. De mégis milyen kört jelent ez? Az NVTNM-portfólió 
összetétele jellemzően közszolgáltatást végző vállalatokból áll, az energetika, vízi 
közmű, hulladékszektor, közlekedés, postai pénzügyi szolgáltatások területén. De 
jelentős a szerepünk az állami vagyon kezelésében is. Az úgynevezett egyéb 
szolgáltatások is megjelennek a portfóliónkban. Meghatározó szerepünk van a 
beruházást végző cégek munkájának irányításában, és ebben az évben kiemelt szerepet 
szántunk a hadiipari szektornak, amely gyakorlatilag egy eddig szétszórtan megjelenő 
üzletág egy irányítási központ alá szervezése, valamint továbbfejlesztése. Magyarán, itt 
szilárd alapokon ugyan, de egy új iparágban jelenik meg befektetőként az állam.  

Ez az összetétel gyakorlatilag az összetétel-hatásánál fogva is hozzájárult ahhoz, 
hogy a pandémia hatásai mérsékeltek legyenek. Ez a teljes portfólió az összes 
leányvállalataival együtt megőrizte a munkahelyeket, és a megőrzött munkahelyek 
munkatársai pedig biztosították a gazdaság működéséhez szükséges nélkülözhetetlen 
alapokat.  

A társaságaink működésének fókuszában a Covid hatásainak a kezelése állt. Ez 
azért olyannyira fontos, hogy többször is megemlítem, hiszen ezek a vállalatok 
megkerülhetetlen szereplői a nemzetgazdaságnak, és ha ezen vállalatok stabilitása egy 
pillanatra is kérdésessé vált volna, akkor a járvánnyal terhelt gazdaság 
működőképessége is nehezebben maradt volna fönn. Munkánkkal hozzájárultunk 
ehhez, és miután ebben a 13 hónapban fennakadás nélkül láttuk el a 
közszolgáltatásokat, folyamatosan működtettük a pandémia alatt, úgy érzem, nem 
túlzás azt állítani, hogy ezt a feladatunkat sikeresen láttuk el. Nem utolsó sorban 
megvédtük a munkavállalóink egészségét, és olyan munkát végeztünk ebben a 13 
hónapban, hogy ezen vállalati körnek nemcsak a működését tartottuk fenn, hanem a 
válságállóságát is növeltük a portfóliónak, és innovációval, digitalizációval és új 
termékekkel alkalmazkodtunk egy megváltozott helyzethez.  

A sikeres járványkezelés nem központi irányítású volt, hiszen minden 
vállalatunk más termékkel más ügyfélcsoporthoz szól, tehát szükség volt speciális 
járványkezelési intézkedésekre a társaságok szintjén. Viszont a mi vezetésünkkel a 
speciális járványkezelési intézkedések tartalmát a vállalatok megosztották egymás 
között, és ezzel is hozzájárultunk ahhoz, hogy mind a portfóliószintű, mind pedig az 
egyedi válságkezelés és járványkezelés sikeres legyen. Az MVM egy úgynevezett 
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fordított karantént alkalmazott. A Magyar Posta kiemelt figyelmet fordított az 
érintésmentes kézbesítés és érintésmentes csomagátadás feltételeinek 
megteremtésére. A MÁV és a Volán - talán ezekkel találkoztak önök is a legtöbbet - 
szintén kiemelt figyelmet fordított a 65 év felettiek munkavégző képességének és 
egészségének fenntartására, valamint arra, hogy a kritikus munkakörökben dolgozók 
egészségét meg tudják védeni. Az állami társaságok többsége tehát sikeresen 
alkalmazkodott a jelentősen átalakult működési környezethez, és még egyszer 
hangsúlyozom, sikerrel vettek részt a járvány elleni védekezésben is.  

Az állami vállalatoknál is megváltozott a munkavégzés rendje, az otthoni 
munkavégzésben foglalkoztatottak aránya és az otthoni munkavégzésben eltöltött idő, 
az ehhez szükséges eszközök száma megkétszereződött, azonban az otthoni 
munkavégzés sem gátolta a közszolgáltatások elérését, a közszolgáltatásokat 
folyamatosan biztosítottuk az ügyfelek számára.  

A pandémiának azonban rendkívüli gazdasági hatásai voltak. Az árbevételhatás, 
mint látják az ábrán, jelentős, a védekezés költségei jelentősek és a járvány úgynevezett 
közvetett eredményhatása is jelentős. 2020-ban kiesett 184 milliárd forintnyi bevétel, 
és a védekezés költségei és a járvány közvetett eredményhatásának eredőjeként 
összesen 92,3 milliárd forinttal csökkent az eredményünk.  

Az állam viszont mindeközben stabil munkáltató maradt. A közszolgáltatás és 
az ellátásbiztonság definíciójából az következik, hogy a közszolgáltatásokat mindig 
biztosítani kell, a piaci folyamatoktól függetlenül, a létszámot fenn kellett tartanunk, 
válság esetén sem kerülhet sor a mi megközelítésünk szerint leépítésre, és egy ilyen 
időszakban is elsődleges szempont az ellátásbiztonság. Egy ilyen munkáltató nem 
követi közvetlenül a versenypiaci változásokat, hosszú távon stabil és kiszámítható 
munkalehetőséget biztosít ebben az időszakban, és figyeltünk arra, hogy a dolgozóink 
és munkatársaink érezzék, a hosszú távú foglalkoztatás és a fluktuáció mérséklése 
kiemelt szempont számunkra. Tehát összefoglalóan megállapítható, hogy megvédtük a 
munkahelyeket, munkavállalóink ezt értékelték, és a közszolgáltatást együtt 
folyamatosan biztosítottuk.  

A vállalataink az önkéntesség és szolidaritás elveinek figyelembevételével 
tudatosan hozzájárultak a pandémia okozta nehézségek leküzdéséhez, és a 
munkavállalók egyetértésével több segítséget nyújtottak a szokásosnál is az 
állampolgároknak. Több ütemben önkéntesen vállaltak kikapcsolási moratóriumot, 
karitatív szervezeteket támogattak, gyűjtöttek a Szent László Kórháznak, 73 kórház 
villamosenergia-rendszerének ingyenes átvilágítását vállaltuk, ugyanez az önkéntes 
kikapcsolási moratórium volt érvényes a folyamatos vízellátás érdekében, az Országos 
Mentőszolgálat részére helyszínt biztosítottunk szűrőbuszoknak, ingyenes meleg 
ebédet biztosított a HungaroControll a Rókus Kórház dolgozóinak, az MNV 
ingatlanokat biztosított tartalék járványkórház kialakítása céljából, laptopokat 
adományoztunk. Tehát összességében figyeltünk arra, hogy mi történik a 
társadalomban, és a pandémia hatásainak ellensúlyozásában kiemelt szerepet 
vállaltunk szolidaritási és önkéntes akcióink során.  

Azonban a pandémia nem ok arra, hogy bármi módon visszafogjuk a portfólió 
fejlesztését, ezért ebben az időszakban is a portfóliót aktív módon kezeltük. Három 
területet szeretnék kiemelni. Az első, hogy válságállóságot növelő intézkedések 
sorozatának meghozatalát támogattuk a vállalatoknál az innovatív és hatékonyabb 
működés érdekében. Megszüntettük további összevonásokkal a párhuzamosságokat a 
portfólióban, és egységes irányítást alakítottunk ki. Továbbra is folytattuk azt, amit 
2018-ban elkezdtünk: a stratégiaivagyon-gazdálkodásra helyeztük a fókuszt, és a 
stratégiai vagyon hosszú távú megőrzését számítjuk a legfontosabb feladatunknak. Ha 
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ezt az aktív kezelést folytatjuk, meggyőződésünk szerint így biztosítható az állami 
vagyon optimális működése. 

A következő ábrán azt mutatjuk be, hogy milyen feladatokat és milyen 
eszközöket használtunk a válságállóság növelése és az innovatív megoldások 
alkalmazása terén. Próbáltuk ezen az ábrán jól elhelyezni ezeket a termékeket, de ha 
önök figyelmesen olvassák, akkor láthatják, hogy a legtöbb termék, a legtöbb 
szolgáltatás a digitalizációra épül. Ez nem véletlen, a pandémia ezen a területen 
mutatkozott meg a legerősebben: e-mobilitás, e-sorsjegy, e-kézbesítés, iCsekk-
mobilapplikáció, Elektronikus járműjavító könyv - csak hogy a legfontosabbakat 
emeljem ki.  

Az integráció tekintetében az elsőnek említendő integrált szervezet, amiről 
szeretnék szólni, a Magyar Bankholding. A Magyar Bankholding az MKB, a Budapest 
Bank és a Takarékbank részesedésével létrejött holdingtársaság, amelyben a magyar 
államnak 30,35 százalékos részesedése van. Ezzel az összeolvadással Magyarország 
második legnagyobb bankja jött létre. Csak néhány szóban szeretném emlékeztetni 
önöket arra, hogy a Budapest Bankot meg kellett vásárolnunk egy amerikai 
tulajdonostól, az MKB Bankot szanálással kellett megmentenünk, és a Takarékbankot, 
illetve a Takarék-integrációt is törvényekkel, illetve egyéb támogatásokkal kellett a 
stabilitás irányába elmozdítanunk. Tehát akár mondhatnánk azt is, hogy a múltjuk 
alapján ezek a bankok közel állnak egymáshoz, és ha a múltjuk nem lenne elég, akkor 
ezen bankok ügyfélköre, aktivitása egymást jól kiegészíti, azaz az úgynevezett 
szinergiahatások révén itt egy magasabb érték jön létre. A Bankholding létrehozásakor 
ez az értékmaximalizáló stratégia állt a tevékenységünk középpontjában. 

Eredményünk az, hogy létrejött Magyarország második legnagyobb bankja a 
mérlegfőösszeg szerint. A vállalati hitelek és vállalati betétek esetében Magyarország 
első számú bankjáról beszélünk, a lakossági hitelek esetében a második, a lakossági 
betéteknél pedig a harmadik legnagyobb bankról van szó. Ez a bankcsoport 
meggyőződésem szerint mindazon kihívásokkal, amelyek a bankszektort érik, 
digitalizáció, fintech vállalatok kihívása, a rohamosan változó ügyféligények, 
mérethatékonyan és költséghatékonyan tud szembenézni, és 925 bankfiókban 
328 ezer vállalati ügyfelet és 2,2 millió lakossági ügyfelet tud majd kiszolgálni. A 
pénzügyi piac már 2021 elején visszaigazolta a tranzakciót, a Moody’s javította a 
Budapest Bank és az MKB Bank egyes minősítéseit.  

Mi fog történni ezen értékmaximalizáló stratégia mentén? Ebben az első 
időszakban a Covid-hatást ellensúlyoztuk, a második lépés a nagy mértékű 
költségcsökkentés lesz, ezt követi a tőkehatékonyság növelése és egy fenntartható 
tőkepálya elérése. A három bank megállapodott abban, hogy 2023-ban, 2025-ben vagy 
2027-ben először megvizsgálja a tőzsdére lépés lehetőségét, majd pedig megvizsgálja 
azt is, hogy mikor érdemes tőzsdére lépni. A magyar állam célja az, hogy a 
Bankholdingból történő távozása olyan módon történjen, hogy a befektetett összegnél 
magasabb összegért adhassa el ezt a részesedését.  

A második integráció, amire felhívnám a figyelmet, a MÁV és a Volán 
integrációja, aminek eredményeként egy gigavállalat jött létre 57 ezer fő 
munkavállalóval, 800 millió utast szolgál ki évente, és megközelítőleg fele-fele 
arányban szolgálja ki az utasokat, 8000 millió utaskilométer kiszolgálásával. Ennek a 
MÁV-Volán-összeolvadásnak a legfontosabb célja az volt, hogy a környezetkímélő 
közösségi közlekedést erősítsük, a hálózati és menetrendi összehangolást végezzük el, 
az esetleges szinergiahatások révén költséget takarítsunk meg, az utasokat egységesen 
tájékoztassuk, és egységes tarifa- és kedvezményrendszerhez jussunk el. A cél továbbra 
is az, hogy egy tarifaközösséget érjünk el, azaz egyfajta jegy és bérlet bármelyik 
államilag finanszírozott vasúti és buszos közlekedési eszközön elérhető legyen. 
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A harmadik integrációs folyamat, amelyik ebben az időszakban zajlott, a 
Nemzeti Vízművek megalakulása. A Nemzeti Vízművek megalakulása azt jelenti, hogy 
2021 januárjától az öt állami regionális víziközmű-társaság és állami tulajdonú 
víziközmű-eszközvagyon tulajdonosi joggyakorlója a Nemzeti Vízművek Zrt. Önök is 
látják, hogy 1105 településen ivóvizet, 764 településen szennyvízelvezetést biztosítunk, 
és kiszolgálunk ivóvíz tekintetében 2,8 millió főt, a szennyvíz esetében pedig 2 millió 
főt. 6400 munkavállalónk van, és az árbevételünk 63 milliárd forint.  

Az integráció elején tartunk. 2021 végéig egységes működési kontrollt 
szeretnénk kialakítani, 2022 végéig egységes HR, pénzügy és számvitel előkészítése 
folyik, 2022 első félévétől pedig egységes működési modell kerül bevezetésre.  

A másik célunk a Nemzeti Vízművek megalakításával az volt, hogy egy üzletileg 
működőképes, önkéntes alapon szerveződő együttműködést valósítsunk meg, és ennek 
eredményeként egy országos víziközmű-szolgáltatás jöjjön létre. A távlati célunk pedig 
az, hogy minden egyes településen mindenki számára elérhető módon, egységes, 
magas szolgáltatási színvonalon ugyanolyan jó minőségű vizet biztosítsunk, lehetőleg 
egységes vízdíjon, országosan.  

A következő rendkívüli nagyságrendű integráció az MVM-csoport, amely az 
elmúlt évek tudatosan felépített stratégiája kialakításának, illetve megvalósításának 
köszönhetően a harmadik legnagyobb árbevételű vállalat Magyarországon. Tehát a 
harmadik legnagyobb árbevételű vállalat ma Magyarországon állami tulajdonban van, 
a magyar GDP 2 százalékát termeli, a nemzetgazdaságra gyakorolt hatásának mértéke 
megközelíti az 500 milliárd forintot, 260 milliárd forint költségvetési befizetést 
hajtottunk végre 2020-ban, kiszolgálunk 4,5 millió hazai ügyfelet 15 ezer 
alkalmazottal. Megjelentünk a regionális piacon is, és a regionális összehasonlításban 
a 11. legnagyobb árbevétellel rendelkező céggé vált egy magyar állami vállalat Közép-
Európában.  

Mindeközben kialakítottunk egy nemzetközi benchmarkokhoz hasonló 
irányítási modellt, ahol az MVM Zrt. stratégiai és irányító szerepe megerősítésre került, 
támogató szolgáltatások egy egységbe szerveződtek, egy egységbe kerültek a 
versenypiaci kiskereskedő földgáz- és villamosipari kereskedők, és nem utolsó sorban 
az elmúlt tíz év hathatós munkájának köszönhetően 2021-re átalakult a hazai 
villamosenergia-piac is a földgázpiac mellett, hiszen az E.ON-tranzakcióval elértük azt, 
hogy Magyarországot két vállalat az E.ON, illetve az MVM szolgálja ki villamos 
energiával. A változások tehát nem csak költségstruktúra optimalizálásáról szólnak, és 
a meglévő kompetencia hatékonyabb kihasználását eredményezik, hanem 
hozzájárulnak ahhoz is, hogy a külföldi terjeszkedést előkészítsük és megvalósítsuk.  

A regionális piacszerzésben jól állunk. Megerősítettük a közép-kelet-európai 
piacon a cseh tranzakció megvalósításával a pozícióinkat, visszavásároltunk klasszikus 
magyar szabadalmakat, egy terminál építéséhez járulunk hozzá, és új regionális 
célpontokat is meghatároztunk a kifektetési stratégiánk részeként, elsősorban a román 
és a szerb területeken. A célunk az, hogy a regionális tevékenységből származó EBITDA 
részaránya 2025-re - önök is látják, hogy elég közel van – 25 százalékra növekedjen, 
tehát egy valódi regionális vállalattá váljon ez az állami nagyvállalat.  

A következő pont, amit a munkánkból ki szeretnék emelni, a stratégiai 
vagyongazdálkodás. Minden egyes miniszteri meghallgatásomon hangsúlyoztam, hogy 
tartósan csak olyan vagyonelemeket érdemes állami tulajdonban tartani, amely állami 
célokhoz igazodó, és kifejezetten szándékolt tulajdonszerzés. És meg kell találni azokat 
a garanciákat és azokat az eszközöket, hogy az olyan vagyonelemek esetében, amelyek 
megszerzése az állam szándékától függetlenül következett be, azoktól 
költséghatékonyan, átláthatóan szabadulhasson meg a magyar állam. Ennek a 
stratégiai vagyongazdálkodásnak a megközelítési módja, az elvei, valamint az 
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eszközrendszerei megjelentek egy törvényjavaslatban is, ennek a törvényjavaslatnak a 
részletes vitája a parlament előtt volt. Önök is tudják, hogy a nagyszámú, kis értékű, 
aránytalanul sok erőforrást lekötő, állami feladatra nem alkalmas, nem értékesíthető, 
felvevőpiaccal nem rendelkező ingatlanok esetében beszélünk nem stratégiai 
vagyonról. Ezek esetében szeretnénk, ha az ilyen típusú vagyonelemek nem 
halmozódnának fel, és olyan eljárásokat javasoltunk önöknek, amelyek 
költségtakarékos, gyors megoldásokat jelentenek, garanciális szabályok mellett. 
Valamint ezen vagyonelemek esetében, úgy véljük, hogy helye van annak, ha 
megtaláljuk, hogy milyen közcélú programokra lehetne ezeket alkalmazni. Így 
elérhetünk oda, hogy a vagyonkezelés fókuszában a stratégiai vagyon legyen, hosszú 
távon megőrzendő, közfeladat-ellátás biztosításához szükséges eszközökről beszéljünk, 
és itt legyen arra lehetőségünk, hogy a jövedelemtermelő potenciált még inkább 
hasznosítani tudjuk, és hozzájáruljunk az érték megőrzéséhez és a vagyon 
gyarapításához.  

Külön ki szeretném emelni, hogy a nem stratégiai vagyonelemek esetében is 
értékteremtő vagyongazdálkodásról beszélünk, hiszen azzal, hogy elkerül az állami 
portfólióból, a társadalom számára viszont értéket teremtünk, hiszen állami 
közfeladatra nem hasznosítható vagyonelemeket helyi szinten jobban hasznosuló 
vagyonelemekké változtatunk, és így összességében nagyobb társadalmi hasznosságot 
eredményező, hatékonyabb és költségtakarékosabb vagyongazdálkodáshoz jutunk el. 
(Kara Ákos megérkezik az ülésre.)  

Ezt az ábrát önök jól ismerik, ezen az ábrán azt mutattuk meg, hogy milyen 
stratégiai jövőképpel rendelkeztek 2018-ban a vállalataink, milyen pénzügyi 
kockázatok mellett. És el tudom önöknek mondani, hogy mindkét mutatóban 
eredményeket értünk el, a pénzügyi stabilitás javult, a strukturális átalakításoknak 
köszönhetően hatékonyságot és eredményt javítottunk, és olyan struktúrákat 
alakítottunk ki, és olyan eszközöket alkalmaztunk, amelyek az állami vállalatok 
esetében a folyamatos pozíciójavításra, -javulásra adnak lehetőséget.  

Mindeközben nem feledkezhetünk meg arról, hogy bár nagy feladatokat 
hajtottunk végre, de pandémia esetén a gazdaság újraindításához is hozzá kell 
járulnunk. Hogyan tudunk segíteni a gazdaság újraindításában? Elsősorban 
finanszírozás és állami beruházások révén. A finanszírozások esetében fel kell 
pörgetnünk a már meglévő MFB-termékek értékesítését, új termékeket kellett 
fejlesztenünk és bevezetnünk rendkívül rövid idő alatt, és bevezettünk speciális 
átmeneti finanszírozási konstrukciókat is. Az állami beruházások tekintetében pedig a 
munkálatok gyorsítása, az infrastruktúrafejlesztés és a munkahelyteremtés áll a 
középpontban. Ez azt jelenti, hogy egyrészről az állami társaságok, mint ahogy 
bemutattuk, a magyar gazdaság versenyképességét javítják, stabilitást adnak, és 
hozzájárulnak a gazdaság újraindításához; összességében mi is hozzájárultunk ahhoz, 
hogy Magyarország hitelminősítése a válság ellenére nem romlott.  

Az MFB gazdaságélénkítő programjai - nem csak szlogen, így is gondoljuk - a 
krízisből sikert kovácsolhatnak. A járvány hatásainak mérséklésére több mint 
négymilliárd forint forrást juttattunk a magyar gazdaságba. A Covid-hatás 
ellensúlyozása két területen a meghatározó: folyamatos keresletet látunk 
kapacitásbővítésre és forgóeszközre, forgóeszköz esetében működésre és likviditás 
bővítésére. Kolléganőm aláhúzza, hogy a négymilliárd igencsak kevés, hiszen ez a szám 
túlmutat a 4000 milliárdon, összesen 4488 milliárd forint. Elnézést kérek, siettem a 
szám bemondásával. Az MFB Krízis-hitelprogramok teljes keretösszege 734 milliárd 
forint. Az ábrából önök azt is láthatják, hogy a mikrovállalkozásoktól kezdve a kkv-
szektoron át a nagyvállalatokig minden szektorra kiterjednek.  
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Itt egy új termékről is kell szólnom, az új kamatmentes újraindítási kölcsönről, 
amely iránt szintén nagy az érdeklődés. Azt látjuk, hogy nemcsak a feltételeket, hanem 
a nagyságrendet is eltalálta az MFB, jellemzően 9 millió forint körüli összeget 
igényelnek a termék iránt érdeklődők. 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. is indított új programokat a gazdaság élénkítése 
és dinamizálása céljából. Ezek a Garanciaprogramhoz kapcsolódó számok: a Garantiqa 
költségvetési keretösszege összesen 2500 milliárd forint, és 2100 milliárd forint 
kezességvállalással járulunk hozzá a vállalatok válságállóságának növeléséhez.  

Az MFB a tőkeprogramjaival is támogatja a vállalatokat. MFB tőkeprogramjai 
olcsó és rugalmas alternatívát biztosítanak a piacnak. A tőkeprogramok a vállalkozások 
pénzügyi stabilitásának fenntartásához járulnak hozzá, rövid távon nem terhelik a 
likviditást, fedezet nélkül alacsony hozamelvárás mellett lehet ezt az eszközt 
alkalmazni, sokan élnek is vele. Ennek köszönhetjük azt, hogy az eddig is sikert sikerre 
halmozó Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő továbbra is a legaktívabb befektető a 
régióban: összesen 155,4 milliárd forint tőkével segíti a hazai innovatív vállalkozásokat, 
a Covid-válság kezdete óta 728-an jelentkeztek új ötletekkel, 123 cégbe fektetett be a 
cég, és 12,6 milliárd forintot már folyósított is.  

Az MFB vállalati beruházási és tranzakciós magántőkeprogramjának 
keretösszege 75 milliárd forint. Itt Restrukturálási Tőkeprogramot, Tranzakciós 
Tőkeprogramot és Gazdaságfejlesztési Tőkeprogramot indítottunk. A 
magántőkealapok esetében fontos tudniuk, hogy minden esetben pályázat útján lehet 
ezekhez a pénzekhez hozzáférni, és a magántőkealap befektetőjének 30 százalékkal kell 
hozzájárulnia az alap tőkéjéhez. 

A másik irány a beruházások, amivel kívánjuk támogatni a gazdaság 
újraindítását. A beruházások és legfőképpen az állami beruházások 
multiplikátorhatását jól ismerjük, számos állam számos válságkezelő programjában 
alkalmazta. Munkahelyteremtő, infrastruktúrát javító és a közszolgáltatások 
színvonalát emelő eszközről beszélünk. A következő években, előretekintve, közel 
10 ezer milliárd forint értékű beruházást tervez az állami társasági portfólió egésze, és 
ebből 5700 milliárd forint már az előkészítés, a tervezés vagy a kivitelezés fázisában 
van. Ezekből a feladatokból jelentős részt vállalnak az állami beruházást lebonyolító 
társaságok. 

Ezt követően felsoroltunk olyan beruházásokat, amelyeket önök is ismernek: 
gyorsforgalmi utak, főutak, mellékúthálózat, kerékpáros projektek, a vasúti 
infrastruktúra fejlesztését végzi a NIF. Az NFP Fejlesztési Programiroda 
ivóvízminőség-javítási projektjei 2,1 millió főt érintenek, a szennyvíztisztítási 
projektekkel 1,7 millió fő érintett. Hulladékgazdálkodási projektek is indultak.  

A BMSK kórházfelújításban, tornaterem-, tanterem-felújításokban, 
uszodafelújításban vesz részt. Számos szabadtéri testedzést biztosító sportparkot 
épített, és a multifunkcionális csarnokok megvalósítója Budapesten, Szegeden és 
Tatabányán.  

A Liget-projekt is a beruházási portfóliónk része. 2020 decemberében megnyílt 
a Múzeum Mélygarázs, megnyílt a botanikus kert, a városligeti futókör, a kutyás 
élménypark, elnyertük Európa legjobb középület-fejlesztése díjat, a Magyar Zene Háza 
a CNN szerint a világ 2021-ben legjobban várt épületei között van, lebontottunk 72 ezer 
négyzetméter burkolt felületet, és 500 új lombos fát ültettünk.  

Az Aeroplex is fejlődött, új hangárt épített. A Hungexpo Városközpontot 
fejlesztjük, és ennek a beruházásnak sok szerepe lesz még a turizmus fellendítésében, 
a NIPÜF pedig folytatja az országos ipari koncepciójának a megvalósítását. 

A cégeink is végeznek beruházásokat. Bátrak voltunk, és bár mindenki féltett 
bennünket, hogy hogyan fogják fogadni utasaink a Nyugati pályaudvar felújítását, azt 
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bizton állíthatom, hogy csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, akármekkora és 
akármilyen kényelmetlenséget is okoz esetlegesen az utasainknak. Az utasaink azt 
mondják, hogy ebbe megéri fektetni. Ugyanígy felújítjuk a Keleti pályaudvart, egy új 
akadálymentesített utascentrumot és új ügyfélteret készítünk el 2022 első negyedévéig. 

Szintén kiemelt fejlesztésekkel próbáljuk a közösségi közlekedés és a 
zöldközlekedés irányába az utasközönség figyelmét felkelteni. Fejlesztjük a ceglédi 
vonalat, az 1-es vasúti vonalat, B+R és P+R parkolóhelyeket alakítunk ki, nagy 
forgalmú állomásokat újítunk meg, a „Magyar falu” program részeként peront újítunk 
fel, és az utazóközönség kényelme érdekében új típusú jegy- és bérletautomatákat 
állítottunk munkába.  

Az MVM építi a magyar-szlovák távvezeték összeköttetését, Gönyűben már egy 
átadásra is sor került. A Mátrai Erőműben gáztüzelésű tartalék gőzkazánt létesítettünk. 
Napelemparkokat létesítünk 130 telephelyen, ami 85 ezer háztartás éves 
átlagfogyasztását képes fedezni. Részt veszünk a hazai közösségi közlekedés 
zöldítésében CNG és e-töltőállomások létesítésével.  

Az állami víziközmű-társaságok értéknövelő beruházásokat hajtanak végre az 
ivóvízszállító vezetékeken a víztározó medencék rekonstrukciójával és a gépészeti 
elemek cseréjével. A társasági infrastruktúrát is fejlesztjük.  

A Magyar Posta a logisztikai infrastruktúráját újítja meg. Nem szükséges 
kiemelnem, hogy a pandémia mennyire megváltoztatta az amúgy is változóban lévő e-
kereskedelmet. Azt gondolom, időben léptünk: üzembe helyeztük Fóton az észak-
budapesti depót, és az első négy depóban már beszereztük és meg is érkezett az 
automata csomagszortírozó berendezés. Azt gondolom, ezek a beruházások egyrészt 
fejlesztések is, másrészt hozzájárulnak a gazdaság újraindításához és a munkahelyek 
megőrzéséhez.  

Mit szeretnénk a közeli és távoli jövőben megvalósítani? Ennek a mottója a 
fenntarthatóság és innováció. Ennek részeként létrehozunk egy gazdasági adattárházat 
az állami vállalatok gazdasági adatainak egységes kezelésére. Rövid távú terveink 
között szerepel a digitalizációban rejlő lehetőségek kihasználása, valamint a folyamat- 
és szervezetfejlesztés. Hosszú távú terveinknek két meghatározó eleme van: a közösségi 
közlekedés fejlesztése és az energetikai irányváltás. A célunk az, hogy élvonalbeli 
fejlesztéseket hajtsunk végre, hiszen azt szeretnénk, ha vállalataink, az állami 
vállalatok az ország, illetve a régió éllovasaivá válnának. 

A gazdasági adattárházban a társasági kontrolling rendszerének kibővítése 
révén havi és negyedéves adatszolgáltatások lesznek. A mi portfóliónkban, amit a tárca 
nélküli miniszter, illetve az MNV felügyel, már 2019 óta működik ez az egységes 
rendszer, most pedig ezt az egységes rendszert minden állami tulajdonosi joggyakorló 
számára kialakítjuk, és a használatát biztosítjuk. Számos új lehetőséget biztosít ez a 
rendszer, a legfontosabb az, hogy a tulajdonosi joggyakorló számára az eszköztár 
kibővül, és professzionálisabb lesz a társasági kontroll. Itt gyakorlatilag piaci 
benchmarkokat alkalmazunk mind az eszközben, mind pedig az eszköz tartalmában is. 
Gyorsabb, adatvezéreltebb döntéshozatalra leszünk képesek.  

A rövid távú terveinket is felsoroltuk, ezeket most nem mondanám el 
részleteiben, viszont mindegyikről azt fontosnak tartom megemlíteni, hogy a magyar 
állampolgárok kényelmének és a szolgáltatási színvonal emelésének hozzájárulásával 
terveztük és valósítjuk meg őket.  

Ugyanez vonatkozik a Szerencsejáték Zrt.-re is, viszont itt fontos még 
megemlítenünk azt, hogy meg kívánunk jelenni a szlovák online sportfogadási piacon, 
és egy rendkívüli utánpótlás- és gyakornoki programot indítunk 2021-ben.  

Az Antenna Hungária hálózatfejlesztésbe kezdett, illetve olyan partnerekre 
talált, akikkel a szolgáltatási portfólióját tudja bővíteni.  
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A Hungaroringen is fejlesztünk.  
Az NHKV-nál pedig létrehoztuk az e-számlát, illetve egy országos komplex 

ügyfélszolgálatot hozunk létre az NHKV, a Díjbeszedő Holding, az MVM 
Ügyfélkapcsolati Kft. és a Magyar Posta részvételével a közeljövőben.  

Hosszú távú terveink és célkitűzéseink éllovasa a Mátrai Erőmű. Megkezdtük a 
Mátrai Erőmű kilenc évig tartó átalakítását, amely a karbonsemlegességet szolgálja, a 
bányaterületek rekultivációját, valamint az energiahatékony és a zöldmegoldások 
megvalósítását célzó átmenetet koordinálja.  

Végrehajtjuk a nemzeti energia- és klímatervben foglaltakat. Aláírunk 
támogatási szerződést az EU-val, a LIFE-programban és egyéb, a fenntartható 
átmenetet szolgáló programokban veszünk részt. Kivezetjük a CO2-káros kibocsátású 
technológiákat, a lignitbányákat rendezett módon működtetjük, rekultiváljuk, és 
korszerűsítjük a lignittüzelésű fűtési rendszereket.  

Egy technológiai átalakítást fogunk végrehajtani, új technológiákat fogunk 
bevezetni térségfejlesztési programként. Együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, 
gazdasági szereplőkkel, érdekképviseleti szervekkel és intézményekkel, miközben 
átképezzük és megőrizzük a bányászainkat is.  

További pályázati források megszerzéséért harcolunk. Ennek eredményeképpen 
egy megbízható, hatékony és gazdaságosan üzemeltethető erőmű jön létre. Ez az 
elkövetkezendő évtized legfontosabb hazai energetikai projektje. Kivezetjük a 
széntechnológiát, klímapolitikai célokat is teljesítünk, támaszkodunk uniós forrásra, és 
támaszkodunk a meglévő munkaerőre és tudásra.  

Az erőmű a térség legnagyobb foglalkoztatója, 14 önkormányzat ipa-befizetője, 
és jelentős társadalmi szerepet vállal.  

A munkavállalóink 97 százaléka az erőmű 50 kilométeres vonzáskörzetében 
lévő településen él. A régió nagyon régóta adja a szakmunkásainkat; ezt a 
munkakultúrát és szakmai kultúrát meg kívánjuk őrizni, és az utánpótlásra nagy 
hangsúlyt fordítunk. Több helyi civil szervezetet támogatunk, a 
bányászhagyományokat meg kívánjuk őrizni, és a célunk az, hogy a Mátrai Erőmű és 
vonzáskörzete a régió kiemelt foglalkoztatója maradjon. Ezzel nemcsak zöldítünk, 
nemcsak technológiai programot valósítunk meg, hanem egy komplex területfejlesztési 
programot is végrehajtunk. Úgy vélem, hogy egy rendkívüli munkakultúrával, egy 
rendkívüli ipari, technológiai kultúrával rendelkező területnek ez egy példaértékű 
átalakítása lesz a XXI. században.  

A hosszú távú terveinknél részleteztem a technológiai átalakítás lépéseit is. A 
jelenben hazánk második legnagyobb villamosenergia-termelőjéről beszélünk, itt 
található az egyetlen jelentős hazai primer energiaforrás, és egy olyan cégről beszélünk, 
amely fontos szerepet játszik a magyar villamosenergia-hálózat biztonságos 
üzemeltetésének fenntartásában. Ha fejlesztenünk kell energetikában, akkor hol 
máshol, ahol a tudás, a kapcsolódási pontok, a hálózati kapcsolódás rendelkezésre áll, 
és akarat és tudás is van hozzá. 

A zöld jövőképet a CCGT gázturbinás erőmű, a RDF/biomasszát felhasználó 
erőmű és a PV-parkok biztosítják.  

Hosszú távú terveink között említettem még a tömegközlekedés zöldítését is. Itt 
mind a MÁV, mind pedig a Volánbusz esetében kiemelt szempont az utasok 
kényelmének fokozása, az utazási idő rövidítése és a környezettudatosság. Felsoroltuk, 
hogy milyen típusú gördülő állományt kívánunk beszerezni, amely egyrészt kényelmes, 
másrészt egységes képet is mutat, és egységes karbantartást is lehetővé tesz. 
Komfortos, egységes szolgáltatást fogunk tudni nyújtani az ország egész területén; az 
elővárosi szerepet fogjuk erősíteni. A Volánbusz tekintetében pedig el kívánunk oda 
jutni, hogy tíz éven belül minden második busz környezetkímélő legyen a 
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nagyvárosokban, és 2050-re a teljes autóbuszpark 50 százalékát elektromos járművek 
alkossák.  

Hosszú távú terveinkben még a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-t is meg 
kell említenünk, hiszen Indonéziában a NÚSZ részvételével további projektek 
megvalósítására kerülhet sor, azon túl, hogy természetesen a hazai szolgáltatásainkat 
is fejlesztjük.  

Kiemelt hálózatfejlesztési szerep vár az Antenna Hungáriára is, és a Nemzeti 
Fejlesztési Programirodának is számos olyan beruházásban kell közreműködnie, amely 
az egységes vízgazdálkodás kialakításához vezethet el.  

A Magyar Közút is hisz az innovációban, és olyan úthálózat kialakulását készíti 
elő, amely az önvezető járművek elterjedéséhez is hozzájárulhat. Tevékenységét 
digitalizálja, és az automatizáltságot kívánja növelni.  

Ezek csak a legnagyobb példák voltak abból, hogy mit szeretnénk elvégezni a 
közeli és távoli jövőben, amihez tisztelettel kérjük az önök támogatását is. Figyelmüket 
köszönöm, és várom kérdéseiket. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter asszony. Biztos vagyok benne, hogy 
lesznek még kérdések. Nagyon sok téma hangzott el, felvetés, amire, azt gondolom, 
észrevételekkel, véleményekkel reagálni fognak a bizottság tagjai.  

Megkérdezem, hogy ki kívánja kezdeni. Kinek adhatok szót? (Jelzésre:) Alelnök 
úr, tessék, parancsoljon! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Kedves Miniszter Asszony! Először is köszönöm szépen azt az igen 
széles körű szakmai beszámolót, amelynek során tényleg az elmúlt év októbere óta tett 
intézkedésekről számolt be a minisztérium. Remélem, más is ezt érezte ebből a 
beszámolóból, hogy a pandémia ellenére is nagyon komoly munka zajlik ebben a 
minisztériumban is, és inkább az eredményeket látjuk. 

Néhány kérdést szeretnék feltenni, ha lehetséges. Az első a csepeli HÉV-vel 
kapcsolatos rövid kérdés. Meg tudja-e erősíteni, miniszter asszony, hogy a HÉV 
vonalán a vágányzár legkésőbb az őszi tanévkezdésre teljes mértékben megszűnik?  

A másik pedig ugyancsak egy budapesti kérdés, amelyik az elmúlt hetekben 
borzolta a kedélyeket. Karácsony Gergely főpolgármester húsvét előtt éles támadást 
intézett a kormány ellen a Szabolcs utcai hajléktalanszálló sorsát illetően, amelyre 
miniszter asszony szerintem nagyon helyesen válaszolt. A kérdésem ebből építkezik: 
meg tudja-e erősíteni, hogy zajlik az egyeztetés a kormány és a főváros között ebben az 
ügyben? Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök asszony, tessék, parancsoljon! 

Hohn Krisztina következik. 
 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. Kettő 

kérdésem lenne. Az egyik azzal van összefüggésben, amit a miniszter asszony mondott, 
hogy útfejlesztéseket, akár önvezető járművek közlekedésére alkalmas útfejlesztéseket 
tervezünk majd hosszú távon. A kérdésem az, hogy az alsóbbrendű utak javítására 
mikor kerül sor, hiszen vannak olyan, nem kizárólag alsóbbrendű útjaink, amelyek 
szinte járhatatlanok, annyi a kátyú. 

A másik pedig az, hogy milyen módon kívánják az utasok személyi biztonságát 
fokozni a MÁV- és egyéb közlekedési járatokon. Ugye, hallani lehetett mostanában elég 
sok olyan cselekményt, ami az emberek biztonságát sértette. Tehát milyen 
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fejlesztéseket vagy biztonsági intézkedéseket terveznek esetleg ezzel kapcsolatban? 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Boldog István alelnök úr következik. 

Tessék, parancsoljon! 
 
BOLDOG ISTVÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Miniszter Asszony! Először is köszönöm a beszámolót, látszik, hogy az állami vagyon 
jó kezekben van. Két kérdésem lenne nekem is. Az egyik az, hogy hogyan segíti az MFB-
csoport gazdaságélénkítő csomagja a koronavírus utáni gazdasági újraindítást? Mik az 
eddigi tapasztalatok a forráskihasználtsággal kapcsolatosan? Hogyan értékelik ezt a 
gazdasági szereplők? 

A másik az, hogy hogyan ítéli meg a miniszer asszony a MÁV-Volán-integrációt. 
Milyen eredményei vannak ennek? Mi a cél? Hova kell ebben eljussunk? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Mesterházy Attila képviselő úr következik. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és 

köszönöm szépen ezt az egyórás beszámolót. Elnök úrnak javasolnám, talán hívjuk meg 
többször miniszter asszonyt, mert egy ilyen egyórás előadást nagyon nehéz feldolgozni, 
legalábbis egy ellenzéki képviselő agyával. Biztos, hogy ebben a kormánypártiak 
ügyesebbek vagy több lehetőség van a miniszter asszonnyal találkozni - nekünk 
nincsen. Tehát úgy is fogalmazhatnék viccesen, hogy miniszter asszony kifektetési 
stratégiája jól sikerült, mert ennyi információt egyszerre befogadni nagyon nehéz, 
egészen biztosan. 

Nekem azért több kérdésem lenne. Az első az lenne így általánosságban véve, 
miniszter asszony, hogy volt-e valami, ami nem sikerült. Ha három-öt dolgot a 
beszámolóba beletenne, hogy ezt elrontotta, szándékában volt, de nem sikerült, 
szándékában volt, és rosszul sikerült. Tehát ha három-három ilyen dolgot tudna 
mondani, az jó lenne, mert ebből az derült ki, hogy tulajdonképpen itt minden 
fantasztikusan jó, minden szép.  

Igazából Boldog képviselő úr is mondta, hogy jó kezekben van az állami vagyon. 
Akkor, mondjuk, azt nem pontosan értem, hogy miért kellett ezermilliárdos 
nagyságrendű vagyont kiszervezni ezekből a jó kezekből. Tehát hol lett az a pont, 
amikor a magyar állam rossz gazdája lett ezermilliárd forintnak, hiszen ez most az 
egyetemi alapítványokba történő kiszervezés kapcsán megvalósult, sőt, ha jól 
emlékszem, akkor még a MOL- és Richter-részvények is jobb kezekben vannak 
egyetemi alapítványok kezében, és onnantól kezdve az államnak semmilyen ráhatása 
nincs erre a vagyongazdálkodásra. Illetőleg pontosabban van egy, nem tudom, jól 
emlékszem-e a kitételre, hogy egyébként ezekre a vagyonelemekre vonatkozóan a 
magyar államnak visszavásárlási jogosítványa van, mármint elsődleges. Tehát 
magyarul: ingyen odaadja az alapítványoknak, viszont utána joga van azt 
visszavásárolni az adófizetők pénzéből. Ezt én nem feltétlenül hívnám kiváló 
portfóliómenedzsmentnek, ezt inkább lehet, úgy mondanám, hogy szívás a 
történetben.  

Egy nagyon egyszerű kérdésem lenne: a miniszter asszony úgymond miért nem 
verte a kormányzati asztalt, hogy a postások minél gyorsabban oltást kapjanak? Beszélt 
sok mindenről a Covid kapcsán, hogy hogyan kezelték ezt. Én többször elmondtam 
parlamenti vitákban, sajtótájékoztatókon, hogy azokat a személyeket, akik ilyen 
kritikus infrastruktúrában dolgoznak, és az alapellátások biztosítása szempontjából az 
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egészségük megőrzése fontos, sokat találkoznak emberekkel, a postásokat miért nem 
sikerült adott esetben, pont a közszolgáltatások biztosítása érdekében, előrevenni itt a 
sorban. Nem tudom, a bíróságon dolgozó embereket, amit online meg lehet oldani, 
személyes találkozó nélkül, beoltották előbb, tehát valószínűleg az igazságügyi 
miniszter asszony ügyesebben lobbizott a miniszterelnök úrnál vagy Müller Cecíliánál, 
nem tudom, kinél kellett, vagy önt annyira nem érdekelte ez a történet. 

A másik kérdés szintén egy apróbb kérdés. Itt olvastam, hogy a különböző cégek 
jótékonykodtak. Azt kérdezném, hogy mi alapján választják ki a jótékonyság 
célállomását, tehát hogyan dől az el, hogy egy MVM-csoport vagy egy más állami 
vállalat - ha jól emlékszem, a Rókus Kórház volt éppen az egyiknél felsorolva, a 
másiknál meg egy másik. Itt mindent centralizálnak önök a kommunikációtól kezdve, 
ha jól értem, 500 ezer forintot sem biztos, hogy elkölthetnek ezek a cégek Rogán Antal 
megkérdezése nélkül, de alapvetően akkor ez a jótékonykodás miért nincsen 
valamilyen formában egy stratégiai gondolkodás alapján összerakva? Lehet, hogy 
ennél pont lenne értelme, főleg egy ilyen krízishelyzetben, egy pici stratégiában 
központilag is átgondolni, hogy leginkább hova szükségeltetik ez a segítség, és 
mondom, nem vonom kétségbe, hogy ahova került, oda jó helyre került a történet. 

A másik kérdés a Bankholdinggal kapcsolatos. Ha jól olvastam a cikkeket, a 
miniszter asszony beszámolóját is jól értettem, akkor itt privatizáció következik 
nemsokára, miután összehozták ezt a Bankholdingot. Segítsen, miniszer asszony, azt 
az információt adja meg nekünk, legyen szíves, hogy ez egy nyílt privatizáció lesz-e, 
tehát bárki jelentkezhet rá; értem ez alatt, hogy külföldi bankok is jelentkezhetnek-e a 
privatizáció során, vagy csak - most egy kicsit direkt egyszerűen fogalmazok - Mészáros 
Lőrinc jelentkezhet majd rá. Ez azért érdekes, mert a miniszterelnök úr többször 
megfogalmazta, hogy jó lenne, ha a magyar bankszektor többsége magyar tulajdonban 
lenne. Egyébként nem feltétlen kell vitatni ezt az állítást, de ebből az állításból 
következően akkor kik vásárolhatják majd meg, vagy milyen körben kerül 
meghirdetésre a Bankholding által létrejövő második legnagyobb magyar banknak a 
tulajdonosi hányada? 

A következő kérdésem. Ma már beszélt arról, hogy érdemes megvásárolni a 
kritikus infrastruktúrában lévő vagy abba a láncolatba tartozó cégeket. Akkor hadd 
kérdezzem meg, hogy a Dunaferr megvásárlásával kapcsolatban van-e valamilyen 
elképzelése az állami vagyont felügyelő miniszternek, van-e ebben önnek feladata, 
hiszen már lassan biztonsági emberekkel veri egymást a Dunaferrnél az egyik 
tulajdonos meg a másik. Talán a miniszterelnök mondta valamikor, korábban, jó pár 
évvel ezelőtt, hogy amiből csak egy van, azt érdemes megvásárolni. Akkor mikor kerül 
megvásárlásra a Dunaferr, vagy van-e ebben bármilyen álláspontja, nem a 
kormánynak, hanem önnek, az elmondottak alapján? 

Ugyanez vonatkozna arra, kicsit kitágítva ezt a kérdést, hogy Lázár János 
elmondta, hogy túl sok külföldi élelmiszerlánc van Magyarországon, és ezek 
tönkreteszik itt a magyar piacot. Van-e arra vonatkozó feladata, hogy, mondjuk, 
vásárlási szándékkal belép az állam az élelmiszerláncok tekintetében a Tesco, a Lidl és 
a többi területére? Tehát magyarul: elkezdik-e kiszorítani ezeket a külföldi 
tulajdonosokat az élelmiszer-árusítási láncolatokból?  

Még egy kérdésem lenne. Sok állami forrás kerül elköltésre meg európai uniós 
forrás kerül elköltésre ebben a körben, amiről ön is beszélt, a MÁV-tól kezdve az MVM-
en át, és ön is pontosan tudja, hogy az Európai Unió sok esetben Magyarországot is 
kritizálta, hogy nagyon sokszor egyszereplős a közbeszerzési eljárás. Tehát hogy, hogy 
nem, nem jelentkezik senki se rá, csak egyvalaki. Ezek tipikusan, általában Mészáros 
Lőrinchez vagy a miniszterelnök barátaihoz kötődő jelentkezők. Igaz, ebben találtak 
legutóbb egy megoldást, mert legutóbb Mészáros Lőrinc és a veje is pályázott, tehát 
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már ketten voltak. Egy biztos, hogy így legalább a család érdekeltségében maradt, de 
megvalósult az az igény, hogy ne csak egy pályázó induljon. Tehát ezt a megoldást 
leszámítva tervezi-e azt, miniszter asszony, hogy megtiltja azokat a közbeszerzéseket, 
hogy csak egy vállalkozó indulhasson a különböző állami vállalatok tekintetében, tehát 
hogy a verseny valódi legyen. Egészen biztosan van olyan, amikor ez alól lehet 
felmentést adni, de ez lehetne inkább a kivétel, mintsem az általános szabály. Tehát el 
tudok képzelni biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági és sok más okot, amikor érdemes 
vagy lehetséges ezt korlátozni, de általában nem ennek kellene lenni a jellemzőnek.  

A másik, hogy volt szó a digitalizációról is, hogy milyen sikereket értek el ez alatt 
az időszak alatt. Szerintem mi már állampolgárként annak is örülnénk, ha egy oltási 
igazolványt megfelelő adatokkal tudnának kitölteni. A NISZ az ön irányítása alatt van, 
ha jól tudom, ott kezelik ezeket a kártyákat, vagy legalábbis ott irányítják a regisztrációt 
és sok mindent, és számos választópolgár arról számol be, hogy a mesterséges 
intelligencia korában egy adatrendszert nem tudnak beletölteni egy másik táblázatba, 
és ezért nem megfelelő módon kapják meg például a kártyákat a választópolgárok.  

Aztán beszélt a Mátrai Erőműről is, ami egy hatalmas siker, ha jól értettem, és a 
tízéves átmenet zászlóshajó projektje lesz a magyar energetikapolitikának. Azt 
kérdezném, hogy ez az átmenet még mennyibe kerül a magyar kormánynak. Mert azt 
értjük, hogy 2017-ben 5,9 milliárd forint még sok volt az MVM-nek, hogy megvásárolja 
a német tulajdonosoktól, aztán 2019-ben a 17,4 milliárd forint már pont jó volt, hogy 
megvásárolják, ugyan már nem a német tulajdonosoktól, hanem Mészáros Lőrinctől. 
Tehát hogy még mennyi pénzbe fog fájni ez az adófizetőknek, hogy ennyi pénzt 
költöttünk egyébként egy fontos vállalatra? Tehát nem kérdés, hogy nagyon lényeges, 
hány család milyen távolságra lakik a munkahelyétől, de ezen túlmenőleg azoknak az 
embereknek az adójából is rendkívül sok pénzt költenek erre. Tehát hogy esetleg, 
mondjuk, nem ennyiért vásárolták volna meg, hanem csak az egyharmadáért, akkor 
lehet, hogy tízmilliárd forintot egyből a fejlesztésre lehetett volna költeni. Tehát 
magyarul, hogy összességében a vásárlási ártól függetlenül még mennyibe fog kerülni 
a magyar adófizetőknek ez a tízéves átmeneti időszak, amire minden egyes szükséges 
fejlesztést ott végrehajtanak, beleértve az európai uniós forrásokat is természetesen, 
hiszen azokat is lehetne másra is költeni akár, ha nem ide kellene elkölteni.  

Még talán egy kérdésem van, ez csak inkább egy megjegyzés. Csak azért hoznám 
szóba, mert a miniszter asszony kiemelt sikerként kezelte, hogy Indonéziában a magyar 
cégek olyan sikert értek el, hogy az autópályadíj-beszedő rendszert majd üzemeltetni 
fogják. Ez valóban nagy siker, egyetlenegy dolog kell hozzá, hogy ez a siker 
beteljesüljön, hogy megépítsék Indonéziában azokat az autópályákat előtte, ahol majd 
egyébként a magyar cég tudja szolgáltatni ezt a dolgot. Ettől függetlenül nem akarnám 
leértékelni azt a sikert, ami ott volt. 

Zárásképpen egy személyes kérdés: sikerült-e a vagyonnyilatkozattal pontosan 
megismerkedni, tehát hogy hogyan kell kitölteni. Mert ha valaki a saját 
vagyonnyilatkozatát nem tudja kitölteni, akkor egyébként az ország 
vagyonnyilatkozatát is nehezen tudja kitölteni, főleg, ha ilyen sok minden van. Tehát 
érdekelne az, hogy van-e még esetleg olyan vagyonelem, amit elfelejtett miniszter 
asszony beírni. Ez csak azért érdekel bennünket, mert ha mi, ellenzéki képviselők 
valamilyen hibát vétünk a vagyonnyilatkozat kitöltése kapcsán, akkor bennünket - 
most képletesen értem - lámpavasra akar felhúzni a jobboldali sajtó. Az ön esetében 
ebben elnézőbbek voltak, az egészen biztos. De akkor adott esetben a jövő évben, 
reméljük, sikerül majd ezt a vagyonnyilatkozatot helyesen kitöltenie. Köszönöm 
szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormánypárti képviselő jelentkezését… (Nem 
érkezik jelzés.) nem látom. Akkor Bősz Anett képviselő asszony következik.  

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszöntöm miniszter asszonyt, 

államtitkár urat és a minisztérium többi munkatársát. Köszönöm a beszámolót. Én 
magam két olyan pontra szeretnék rávilágítani az elmúlt 13 hónapból, amik erősen 
kapcsolódnak a minisztérium, valamint a miniszter asszony munkájához, már csak 
azért is, mert fontosak a beszámolóban elhangzott tények, de a teljes kép 
megismeréséhez fontos idetennünk erre az asztalra néhány olyan tényt is, ami a 
beszámolóban nem szerepelt.  

Nagyon örülök, hogy Mesterházy Attila képviselőtársam a vagyonnyilatkozattal 
fejezte be, én magam haladnék időrendben visszafelé, úgy, ahogy az a sajtó látóterébe 
került. 2021. február elején derült ki, hogy a miniszter asszony vagyonnyilatkozatában 
olyan vagyonelemek találhatók, amelyeknek nem látjuk az ellenértékét, holott nagy 
értékű ingatlanokról van szó, egy 192 négyzetméteres siófoki, két II. kerületi, 
egyenként 62 négyzetméteres lakás, végül pedig egy 134 négyzetméteres XII. kerületi 
ingatlan. Az ingatlanok megszerzésének jogcíme helyett pedig azt írta be a miniszter 
asszony, hogy ingyenesen jutott hozzájuk. Hogy miért mondom, hogy a jogcím helyett? 
Merthogy ilyen jogcím nem létezik, tisztelt miniszter asszony.  

Tavaly év végén egy sajtóorgánum rábukkant egy olyan földterületre ezen felül 
Szerencs közelében, amihez a miniszter asszony csere útján jutott hozzá, ám az nem 
szerepelt az ön vagyonnyilatkozatában. 

Hozzátartozik ehhez a történethez, már ha időrendben visszafelé haladok, és 
tartom a szavam, hogy miniszter asszony székfoglalójakor szúrta ki egy sajtómunkás, 
miszerint az ön rózsadombi ingatlanjába mintegy 60 cég volt bejegyezve a 2010-es évek 
elején, melyek több száz millió forinttal károsították meg a magyar államot; és ez a 
jogilag minimum vitatható ügylet talán azzal jellemezhető a legjobban, hogy az ügynek 
van olyan érintettje, akit jelenleg költségvetési csalás és befolyás vásárlása miatt 
köröznek. Minekután a miniszter asszonyt évente kevésszer van lehetőségünk 
meghallgatni, fontos választ kapnunk arra a kérdésre, hogy amennyiben ön a saját 
vagyonnyilatkozatával és legértékesebb saját vagyontárgyaival így bánik, akkor vajon 
bízhatunk-e bármiben, amit a miniszter asszony itt előttünk, az Országgyűlés 
Költségvetési bizottsága előtt elmond, illetve bízhatunk-e abban, hogy a nemzeti 
vagyonnal jobban gazdálkodik.  

Mert persze az előttünk fekvő beszámolót is nagyon szépen összeállították a 
kollégák, és nagyon szépen adta elő azt a miniszter asszony, de hogy rávilágítsak 
például arra, mert miniszter asszony is beszélt a szerencsejátékról, hogy túl azon, hogy 
például a Dubajba menekülés a hatóságok elől, nem néz ki jól, annak is egészen rossz 
optikája van, hogy a kaszinók kiemelt nemzetgazdasági érdekként vannak kezelve 
ebben a minisztériumban. Miniszter asszony beszámolójában nagy szerepet kapott a 
szerencsejáték-előrelépés, ebben elsősorban a digitalizációs előrelépéseket sorolta, én 
egy visszás példát említenék ebben a szektorban, ami a minisztériumot érinti. És 
tudom, hogy a kormány egy ideje az általa nemzeti nagytőkéseknek nevezett új réteg 
érdekeit előszeretettel keveri össze hazánk érdekeivel, de ha már miniszter asszony 
megtisztelte a Költségvetési bizottságot azzal, hogy itt van előttünk, és beszámolt, 
akkor tisztelettel kérdezem önt, hogyan érvényesíthető a kaszinók esetében az az érv, 
miszerint a koncessziós díjakból befolyó összeg stabil és jól tervezhető költségvetési 
bevétel.  

Mondom azt is, hogy miért olyan feltűnő számomra ez a kijelentés, és miért 
firtatom a valóságtartalmát. 2021-ben a költségvetésitörvény-javaslat szerint egy 
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budapesti II. kategóriájú játékkaszinó esetében 441 millió forint ez a díj, egy vidéki 
kaszinó esetében pedig csak 63 millió forint az éves koncessziós díj.  

Mondok még egy érvet amellett, miniszter asszony, hogy a költségvetési 
bevételek eltörpülnek a kaszinók esetében, és velük érvelni miért hibás, ha már ilyen 
arcátlanul segítik az elmúlt tíz évben felnőtt milliárdosaink további gazdagodását. 
Tavaly tavasszal a mindig szerencsés Garancsi István olyan szerencsés helyzetbe került 
a szerencsejáték-szektorban, hogy mind az öt fővárosi kaszinót az ő tulajdonában álló 
cég üzemeltetheti. Az öt kaszinó után összesen 2,2 milliárd forint koncessziós díjat kell 
fizetnie, és azt bizonyára miniszter asszony is tökéletesen tudja, hogy ez levonható a 
játékadóból, vagyis nagyon kedvezményesen adóznak tehát a kaszinók, az innen 
befolyó költségvetési bevételek szinte nem is láthatóak a büdzsében.  

Azt szeretném tehát kérdezni, hogy kitart-e a minisztérium a mellett az állítása 
mellett, miszerint a kaszinók létesítése a stabil költségvetési bevételek okán 
nemzetgazdasági érdek. Egyelőre ennyit szeretnék kérdezni, várom megtisztelő 
válaszát. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Képviselő úr, tessék, parancsoljon! 

V. Németh Zsolt képviselő úr következik. 
 
V. NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Amikor egy ilyen beszámolót értékelünk, akkor 
persze a részleteket is sorra vehetjük, de először is engedjék meg, hogy úgy minősítsem, 
hogy ez egy olyan beszámoló volt, amelyben látszik a stratégiai gondolkodás, látszik, 
hogy a beszámolónak is és a tevékenységnek is van keze-lába, érthető, világosak az 
előzmények a cégcsoportok tekintetében, világos a vízió és az is, hogy hova kellene 
eljutni.  

Persze most mindannyiunk érdeklődésének homlokterében a járvány van, és itt 
azért hadd említsem meg, hogy maga ez az állami cégcsoport nagyon jól vizsgázott a 
személyes tapasztalataim alapján is, hiszen az a fegyelmezettség, az a rendezettség, ami 
szükséges ilyenkor - hozzáteszem, minden területen szükséges lenne -, az állami 
szektorban tetten érhető volt, tehát akár a Magyar Közúttal, akár a NIF-fel, akár más 
állami szereplővel kerültünk kapcsolatba, akkor lehetett látni, hogy itt rend van. 

Fontos a társadalmi szerepvállalása is a cégnek, dicsérendő egy ilyen 
időszakban, dicsérendő a munkahelyek megőrzése, és különösen a Magyar 
Bankholding létrehozása. Itt hadd térjek ki Mesterházy Attila képviselő úrra is, akinek 
három-négy olyan hozzászóláseleme is volt, azt néztem, hogy persze mindegyiknél 
lehet egy olyan mondatot idézni, amivel aztán egyetértünk, és ezt ő később majd vissza 
is idézheti, például itt azt, hogy persze lehetne magyar tulajdonban is, de mégiscsak 
megkérdezem, hogy nem lehetne-e ezt külföldieknek is eladni, és akkor jó lesz majd ez 
mondat ide is vagy oda is. Hát, annak lehet eladni, akinek itthon, Magyarországon van 
pénze, mert rögzítsük, hogy ez a stratégia része. Erre tértem ki az elején, hogy néha azt 
látom, hogy a fától nem látják az erdőt, vagy nem akarják látni, hogy ez a fajta szemlélet, 
gazdaságpolitika, ami 2010-től van, homlokegyenesen, gyökeresen más, mint amit 
önök képviselnek, és amúgy előnyös és a magyar nemzet jövőképe szempontjából 
sorsdöntő. 

MÁV- és Volán-társaságok integrációja - erről beszélünk évtizedek óta, és látjuk 
az ütemes lépéseket. Hozzáteszem, szerintem lesz majd megint egy fordulópont, amit 
itt már látunk, a nagy sebességű vonatok, hiszen ez lesz ez a fordulat szerintem, amikor 
a gépkocsival versenyezve mindannyiunk még nagyobb kedvvel választja az amúgy már 
most is kulturált utazási formát. Nagyon nagy változás van a MÁV-Volán tekintetében. 
Itt majd azokat a technikákat kell kidolgozni, amelyek egy aprófalvas térségben is jól 
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működnek, hiszen voltak évtizedek, amikor a vasútállomásokon autóbuszok 
sorakoztak, most azokon a vasútállomásokon személykocsik vannak. Bízom abban, 
hogy ezeket is majd oda-vissza lehet szervezni.  

Hadd méltassam a vagyonátadásról szóló elképzeléseket az önkormányzatok 
számára is. A nagyszámú kis értékű ingatlan átadásánál kérdésem is lenne, hogy ennek 
vajon milyen az ütemezése, tehát hallhatnánk-e arról, hogy vajon mikor indulhat meg 
ez a folyamat. Még egyszer mondom, hogy én ezt üdvözlöm. Persze, ezek között a kis 
értékű ingatlanok között lehet akár olyan is, amitől ódzkodnak, például egy dögkút, de 
összességében meggyőződésem, hogy a helyi tudás, a helyi kreativitás jobban tudja 
hasznosítani ezt a vagyonelemtömeget, mint akár egy központ. 

A beruházásokról hadd szóljak! Ez az egyik legüdítőbb része ennek a 
beszámolónak, és ha mondjuk, csak Budapestet megnézzük és akár a Városligetet, 
akkor egyszerűen a számat tátom, hogy mi a baj ezzel. Mi a baj azzal, hogy Budapestet 
2010 óta egy toronydaruerdő jellemzi? Alig lehet egy fényképet készíteni épületekről, 
mert jelzi a fejlesztést, akárhova megyünk, a Millenáristól kezdve bárhova. Játsszunk 
el a gondolattal, hogy az elkészült elemeket visszaraknánk, például a Kossuth teret 
visszaépítenénk arra, amit önök egyébként követeltek. Két-három fáért bozótharcot 
vívunk, és ezt visszaépítenénk. Mit szólnának ennyi idő után az emberek? Na, ugyanez 
lesz a Városligettel meg a többivel is. Lehet, hogy nagyon fontos az aluljárókban a 
hajléktalanok maguk alá vizelési joga és az a fajta rendetlenség, ami jellemezte a 2010 
előtti időszakot, de én, azt hiszem, sokunkkal együtt azt követem, hogy jó lenne, ha a 
többség által követett szabályok alapján igazgatnánk egy országot.  

Végezetül pedig: nagyon egyoldalúnak tűnik ez a meccs, hogy kit oltassunk be. 
Tehát az nem tűnik valami sportszerűnek, hogy mindent megtesznek azért, hogy 
egyrészt ne legyen vakcina, másrészt ha van, akkor attól vegyük el az emberek kedvét, 
harmadrészt meg megmondjuk mi a sorrendet is, és lehetőleg annyit sorolunk fel, ami 
teljesíthetetlen. Tudnék még én is mondani, ott vannak a temetkezési vállalkozók, 
aztán a hulladékszállításban dolgozók, de az összes boltos, akivel nap mint nap 
találkozunk, több ezer ember, bármelyik mellett lehetne érvelni. Ezzel szemben 
szerintem az a helyes, amit mi csinálunk, hogy lehetőleg minél több vakcinát hozunk 
az országba, minél több embert oltunk, és messze előbb kapják meg az önök által is 
nagyon helyesen fontosnak tartott csoportok, mint bármely más országban a 
környezetünkben. Úgyhogy lehet persze ezt mondani az alsóbbrendű utaknál is meg 
akár itt az oltásnál, de ez egy olyan játék, hogy mondj egy számot, négy, öt, én nyertem. 
Tehát ezeknél mindig lesz egy több.  

Még egyszer, összegezve: köszönöm a beszámolót, és azt méltatva elfogadásra 
javaslom. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Potocskáné képviselő asszony következik 
 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. A 

megelőző időszakban a Gazdasági bizottság ülésén volt már alkalmam kérdezni 
miniszter asszonytól, de akkor a kérdésemre nem kaptam választ, úgyhogy 
megpróbálom ismételten feltenni, hátha most így a Költségvetési bizottság ülésén 
komolyabb választ kapok a tekintetben, hogy miniszter asszony mit gondol a Balaton-
parti és egyéb más tavak mentén lévő állami ingatlanok kisajátításáról. Miért asszisztál 
a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter ahhoz, hogy állami ingatlanok 
kerülnek magánkezekbe? Ne mondja nekem azt, mint amit a Gazdasági bizottság 
ülésén, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség milyen sok fejlesztést végez a Balatonnál, 
mert nem ez a kérdésem. Én tisztában vagyok azzal, hogy 70 milliárd forintot az MTÜ 
fordított a Balatonra, de nem ezt kérdeztem. 
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A kérdésem az, hogy a Balaton mentén lévő ingatlanok átjátszásához ön miért 
asszisztál. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Barcza Attila képviselő úr következik.  
 
BARCZA ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a 

miniszter asszonyt. Lesz majd kérdésem, de engedjék meg, hogy előtte reagáljak egy 
kicsit Mesterházy képviselőtársamnak egy mondatára, ami nekem nagyon megnyerte 
a tetszésemet. Azt kérdezte, hogy volt-e valami, ami nem sikerült. Ugye, most a nemzeti 
vagyonról beszélünk, erről szól az egész bizottsági ülés, hogy ezzel hogy állunk, és 
kérem elnök urat, aki hosszú évtizedek óta aktív részese a magyar politikának, hogy 
javítson ki, ha valamit rosszul mondok, de én úgy gondolom, hogy bizony volt valami, 
ami nem sikerült, az pedig a 2002 és 2010 közötti gazdálkodás a nemzeti vagyonnal. 
Én úgy tudom, hogy 190 céget privatizáltak ebben az időszakban, 756 milliárd forint 
volt ebből összesen a magyar kormány akkori bevétele. Eladásra került a Postabank, az 
osztrák Erste vette meg, a Konzumbank, az Antenna Hungária, a Budapest Airport vagy 
a Malév. Ötöt soroltam fel a 190-ből. Tehát szerintem ez nem sikerült. És most ott 
tartunk, hogy 2010 óta másfélszeresére nőtt a nemzeti vagyon. Tehát azt gondolom, ez 
a kiinduló alapja a mai vitának meg érvek ütköztetésének. Tehát bízom benne, a 
bizottság minden tagja úgy gondolja, hogy egy sokkal sikeresebb időszakban vagyunk 
2010 óta, mint voltunk azelőtt. Ezt szerettem volna hozzátenni.  

És természetesen lehet vitatni a MOL-t meg a többit, de azért nem mindegy, 
hogy külföldi kézből kell visszaszerezni magyar kézbe, vagy magyar kézből magyar 
alapítványnak adjuk át.  

Egy megjegyzésem lenne. A bankholding terveinél láttam a kivetítésen, hogy 
nagymértékű költségcsökkentés, amelyre nyilván szükség van, szerepel az elképzelések 
között. Itt én ajánlanám megfontolásra azt, hogy ez a „Magyar falu” program 
eredményeivel és céljaival összhangban történjen a településeken. Én ezt nagyon 
fontosnak tartom, és én hiszem, hogy ez a kettő működhet, úgy értem, hogy a 
költségcsökkentés és akár a falvakban a szolgáltatásoknak nem a csökkentése, hanem 
az emelése. Itt a digitalizáció egy jó lehetőség tud lenni.  

Szeretném megerősíteni azt, hogy a képviselői megkeresésekről nagyon pozitív 
a tapasztalatom, és ahogy V. Németh Zsolt képviselőtársam is utalt rá, ezt is saját 
tapasztalatból megerősíteném, hogy nagyon sok kis önkormányzatnak 20-30 
négyzetméter, egy útszakasz, egy árokpart, ami szükséges bizonyos fejlesztéshez, és 
ebben sokkal rugalmasabb, felgyorsultabb és hatékonyabb működést tapasztalok, mint 
a korábbi időszakban.  

Kérdésem előtt még: külön örülök annak, hogy Potocskáné képviselő asszony 
ugyanazt a kérdést föltette, mint a Gazdasági bizottságban, ahol még ki is mondta, hogy 
Fertő tó, így engedje meg, hogy erre is reagáljak, hogy egy picit próbáljunk a 
szakmaisághoz közelíteni. Én a Fertő tóról beszélek, mert az én választókerületem, öné 
a Balaton, az egyik része, tehát ha a Balatonról kérdez, ott nem fogok hozzászólni, de 
ha a Fertő tóról kérdez, akkor engedje meg, hogy kijavítsam, mert ott minden 
információ téves volt, amit elmondott. Tehát a Fertő tó magyar oldala magyar állami 
kézben van, kisajátíthatatlan állami terület a tó területe, egyébként UNESCO-s terület, 
ramsari terület, és minden környezetvédelmi engedélyt betartva, hatástanulmányokat 
elvégezve egy fejlesztés történik a magyar oldalon. Próbálunk felzárkózni Ausztriához, 
ahol hosszú évtizedek óta a Fertő-part teljes oldala beépült, számos jó minőségű fürdő 
van. A magyar oldalon egy ökoszemléletű, egyébként hatalmas ökocentrummal ellátott 
és környezettudatos fejlesztés fog létrejönni (Potocskáné Kőrösi Anita közbeszól.), egy 
olyan rekreációs, pihenőövezet, amely a magyar oldalon nem adódott meg, a magyar 
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oldalon nem volt egyetlen olyan, mai igényeket kielégítő vízparti rész, amit az emberek, 
minden soproni és térségi vagy külföldről érkező vagy turista elért volna. Megjegyzem, 
a vita egyébként csak arról szól, hogy milyen mértékű fejlesztést kell itt végrehajtani, 
tehát arról nem, hogy ez szükséges.  

De itt megjegyezném, hogy szó sincs az állami terület privatizálásáról, tehát nem 
tudom, hogy ezt honnan vette.  

A kérdésem a miniszter asszonyhoz az, nagyon örvendetes, hogy a magyar 
energiaszektor jelentős része állami kézben van, hogy ebben tudtunk előre lépni, van-
e valamilyen elképzelés arról, vagy tervezik-e a lakossági szektor megerősítését akár a 
családi napelemek rendszerének az egyszerűsítésével, további támogatásával. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ebben a körben még Mesterházy Attila úr jelezte, 

hogy szólni kíván. Ez mostanra érvényes? (Mesterházy Attila bólint.) Igen. Tessék, 
parancsoljon! 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Csak azért, mert 

megtiszteltek a képviselőtársaim azzal, hogy véleményezték a hozzászólásomat, ezért 
szeretném csak visszajelezni V. Németh Zsolt képviselőtársamnak, hogy igen, 
leszögezhetjük, hogy homlokegyenest mást gondolunk arról, hogy milyen 
gazdaságpolitikát érdemes képviselni. Ezt a fajta, oligarchákra épülő gazdaságpolitikát, 
ahol csak a barátok, haverok jutnak lehetőséghez, teljes mértékben elutasítjuk, ez tény 
és való.  

A másik - csak akkor valószínűleg szelektíven figyelt arra, amit én mondtam, de 
egy ilyen hosszú miniszteri bevezető után nem csoda, ha ön is elfárad -, hogy kit 
oltassunk be: én arról beszéltem, hogy önök úgy döntöttek, az igazságügyben 
dolgozókat be kell oltatni, tehát nem az az igaz, amit ön mond, ezért hoztam egy 
konkrét példát, miközben más szakmában dolgozókra meg nem hoztak egy ilyen 
döntést. És pont egy olyan területen hoztak egy ilyen döntést, ahol az én véleményem 
szerint egyébként megoldható online módon a bírósági tárgyalás, a tanú kihallgatása, 
ahogy egyébként ez zajlik a bíróságokon. Egy postás a levelet nem tudja online módon 
kivinni, mert azt e-mailben küldik, van egy ilyen verziója neki. És igen, érveltem a 
boltosok mellett is, a szolgáltatóiparban dolgozó boltosok mellett is, de azt gondoltam, 
ezt nem hozom ide, mert ehhez semmi köze nincs a miniszter asszonynak. Tehát én azt 
gondolom, eléggé precízen írtam körbe, hogy mi az én problémám ezzel.  

Azt pedig, képviselő úr, azért visszautasítanám, hogy ön úgy minősíti a 
hajléktalanokat, ha jól írtam fel, hogy a hajléktalanoknak maguk alá vizelési joguk van. 
Nem, ezeknek az embereknek sokkal több joguk van, joguk lenne egy tisztességes 
élethez, és önök nem nagyon foglalkoznak ezzel. Erről is érdemes lenne beszélni, de 
most ezzel nem tölteném miniszter asszony idejét. 

Barcza Attila képviselőtársamnak mondanám, hogy amikor mi voltunk 
kormányon, akkor is voltak ilyen bizottsági meghallgatások, és akkor a fideszes 
képviselőknek lehetőségük volt kérdezni az éppen akkor aktuális minisztereket. Tehát 
az idő nem változott meg az élet sem, most önök vannak kormányon, most nekünk van 
lehetőségünk ilyen kérdéseket föltenni. Ezért biztos abban az időszakban helyénvaló 
lett volna, ha ön megkérdezte volna, hogy mi történt ezekkel az állami cégekkel, és 
biztos válaszoltak volna rá, vagy válaszoltak is erre a miniszterek. Most a fideszes 
minisztert tudjuk mi kérdezni, mert mi vagyunk ellenzékben, és most azokat a 
kérdéseket tesszük fel értelemszerűen, ami bennünket feszít, vagy ami bennünket 
érdekel.  
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Egyébként, ha már így megjegyzi, hogy miből lett költségvetési bevétel meg az 
államadósságot miből lehetett csökkenteni, a figyelmébe ajánlanám, hogy a 
magánnyugdíjpénztári vagyont mi nem államosítottuk akkor, amikor konkrétan az 
emberek pénzét vette el. Ez szerintem egy jelentős különbség ahhoz képest, hogy 
eladunk egy magyar állami tulajdonban lévő céget valami külföldi tulajdonosnak, mert 
ezt hívják versenynek egyébként meg piacgazdaságnak. Éppen ezért az, hogy mindig 
jobb-e, hogy magyar kézben van egy vállalat vagy sem, erre csak azt tudom önnek 
mondani közgazdászként, hogy az attól függ, valamikor igen, valamikor nem, mert 
vannak olyan egyéb más paraméterek is, amelyek nem a befektetőnek a színétől vagy 
hovatartozásától függenek, hanem sok minden mástól, hogy milyen módon tudja 
hatékonyan üzemeltetni azt a céget vagy milyen profittal tudja, vagy éppen milyen 
minőségi szolgáltatást tud nyújtani. Tehát abban nem fogunk tudni egyetérteni, hogy 
az alapszabály az, hogy mindig kizárólag és csak egyetlen módon lehet privatizálni 
bármit, ha magyar cég veszi meg, mert ez így közgazdaságtanilag nem igazolható, 
finoman fogalmazva. Kivéve, ha az Mészáros Lőrinc. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Az ülés előtt Hajdu László 

képviselő úr jelezte, hogy szólni kíván a bizottsági ülésen, de erről a bizottságnak 
szavaznia kell. Ezért kérem, aki támogatja azt, hogy Hajdu László képviselőtársunk 
szintén hozzászólhasson a vitában, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ha jól látom, akkor ez egyértelmű többség. Akkor megadom Hajdu László 
képviselő úrnak a szót. Tessék, parancsoljon! 

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a bizalmat. 

Tisztelt Miniszter Asszony! Én Rákospalotának vagyok a képviselője, és egy ilyen 
vasutaskerület vagyunk, ahol az 1846-os első magyar vasút nyomvonala is 
végighúzódik, és további vasutak is épültek ezen a szakaszon. Tehát érintett vagyok a 
beszámolóban elhangzott dolgokat illetően, ami MÁV elsősorban, és erre irányuló 
kérdést szeretnék feltenni anélkül, hogy a beszámolóval kapcsolatban véleményt 
mondanék.  

A hosszú vasúti pályák mentén, amelyek vannak, sok településen, így a 
XV. kerületben és az újpesti oldalon is, nálunk is vannak a MÁV által nem használt, 
önkormányzati célra viszont jól használható ingatlanok. Mind a két oldalon vannak 
nagy kiterjedésű és vannak kisebb-nagyobb P+R parkolók megépítésére alkalmas 
ingatlanok. Tudom, hogy ezeknek a törvényi szabályozása is történt, tehát volna 
lehetősége egy önkormányzatnak arra, hogy ezeket megkapja ellenőrzött módon, 
nyilván nem privatizációs célból, de nem tudunk hozzájutni ezekhez a lehetőségekhez; 
tehát nemcsak a mi önkormányzatunk, hanem más önkormányzati polgármesterektől 
is ezt hallom. Ez az egyik kérdésem, hogy van-e ennek egy kidolgozott technikája, hogy 
hogyan juthat hozzá egy önkormányzat egy egyébként kétméteres parlagfűvel és sok 
minden egyébbel, illegális hulladékkal terhelt, nem használt MÁV-ingatlanhoz, vagy ez 
csak informális úton intézhető. 

A másik kérdésem. Levélben fordultam a miniszter asszonyhoz az istvántelki 
vasúti megálló ügyében, ahol a több évtized alatt elhasználódott gyalogos felüljáró 
leállításra került. Polgármestere voltam hosszú ideig, húsz évig a kerületnek, ezért a 
MÁV-val a korábbi időszakban, sok-sok éven át egészen jó kapcsolat volt, de amióta a 
MÁV ilyen egészen különleges struktúrában dolgozik - most kezdtem megérteni, 
hogyan -, nem tudunk kapcsolatba lépni olyan MÁV-vezetőkkel, akik tárgyalnak 
velünk, sem a MÁV-Startnál, sem a MÁV-vezérigazgatóságnál. Fónagy államtitkár 
úrral szoktam informálisan beszélni MÁV-ügyekben. 
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A kérdésem tehát. A gyalogosfelüljáró lebontásra kerül, ez a döntés született, egy 
olyan elővárosi vasúti megállónál, ahol vélhetően még nagyobb forgalom lenne, és ha 
meg tudnánk ilyen MÁV-ingatlanokat kapni, akkor jelentős P+R parkoló építhető 
lenne, amely felfogná a gépjárműforgalmat az agglomerációból beérkező autók 
esetében. Ezért szeretnénk ilyen ingatlanhoz hozzájutni, másrészt pedig megnőne a 
vasúti közlekedés forgalma. 

Emiatt a leállított és bontásra ítélt felüljáróval kapcsolatos kezdeményezést ezen 
a fórumon kényszerülök átadni. Tessék nekünk segíteni abban, hogy 70 év után ez a 
felüljáró ne kerüljön lebontásra arról a vasútról, amely az első magyar vasút volt ebben 
az országban! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További képviselői hozzászólás? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem látok ilyet egyelőre. Akkor szeretném megkérni alelnök urat, hogy az 
ülés levezetésében segítsen, mert több kérdést szeretnék megfogalmazni. 

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

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

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

Asszony! Ön is említette a Mátrai Erőmű kérdését, de most nem a mai napra utalok, 
hanem arra, ami az előző ülésünkön volt: akkor ön felajánlotta, hogy erről részletesen 
a bizottságunk tájékoztatást kaphat. Ezt külön írásban is kezdeményeztem, és nagyon 
sajnálom, hogy ez nem tudott létrejönni, így aztán nekünk itt maradt ez a probléma, 
miközben látjuk, hogy önök masszívan haladnak előre. Számos kérdés vetődik fel, de 
szeretném ismételten kérni, hogy ha erre mód van, akkor élve az ön felajánlásával a 
Mátrai Erőmű kérdését részletesen tekintsük át, különösen most már egy ilyen tízéves, 
a mai ülésen elhangzott, fejlesztési koncepciónak megfelelően.  

A másik oldalról a Mátrai Erőműhöz kapcsolódóan az iparűzésiadó-befizetés egy 
része biztosan nem történik meg ott a térségben, mert a kormány ezt elvonta, és nem 
mindenki kap kárpótlást ezért, de ez már egy másik része a történetnek.  

Szeretném kérdezni öntől, ahogy említettem, hogy mi az oka annak, hogy 
miközben önnek egy sokoldalas, több száz oldalas beszámolója van a parlamentben, a 
bizottságunk előtt nem él annak lehetőségével, hogy ez a beszámoló itt tárgyalásra 
kerülhessen. Nyilvánvalóan következik, hogy a költségvetést érinti jelentősen ez a 
dolog. Értem, hogy a házelnök jelöli ki, és a Költségvetési bizottság kormánypárti 
többsége nem kívánja önt ez ügyben meghallgatni, de én arra szeretném kérni, hogy 
éljen azzal a lehetőséggel, hogy kérje ezt a történetet, és igenis, az önt érintő fontos 
kérdésekben a Költségvetési bizottság előtt számoljon be.  

Már csak azért is, mert az utóbbi időben, nem tudom, önnek feltűnt-e, miniszter 
asszony, a hatáskörébe tartozó, állami vagyon kezelésével foglalkozó különböző 
szervezeteknél végzett állami számvevőszéki ellenőrzéseknek sorra az a vége, mint 
például, hogy az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad nemzeti vagyon értékének 
megőrzését, a vagyon védelmét, a vagyonnal való elszámolhatóságot nem biztosították. 
Tehát ha most minden olyan nagyon rendben van - itt most a kezemben van még két 
vagy három cég, amelyekről csak az utóbbi két hónapban ez megjelent. Érdeklődve 
figyelek arra, ha ilyenek vannak, és ezt is inkább érvként használom arra, hogy 
miniszter asszonyt örömmel látjuk itt, és legyen szíves beszámolni részletesebben 
ezekről a történetekről. 
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Képviselőtársaim nagyon sok mindent, nagyon sok témát felvetettek. Nem 
akarok ismétlésbe bocsátkozni, de néhány helyen megteszem, ahol a hangsúly miatt 
erre, azt gondolom, feltétlenül szükség van. Ilyen értelemben én itt most azzal élek, 
hogy egyetlen területre fókuszálva az egyetemi vagyon magánosításáról szeretném 
kérdezni az ön véleményét, illetve a tényeket, amennyiben ezek rendelkezésre állnak.  

A Magyar Közlönyben megjelent felsorolásból nem következik minden 
egyértelműen, ezért segítsen nekünk abban, miniszter asszony, hogy mekkora 
vagyonvesztéssel fog járni az állam részéről az a magánosítás, ami most így 
megtörténik az alapítványoknak átadott vagyonnal, az önök nyilvántartásában 
értelemszerűen.  

Nagyon kíváncsi vagyok az ön személyes álláspontjára, hogy felmerült-e önben, 
hogy ez a politikai törekvés, amely a kormánypártok többségében megjelenő 
szándékként itt van ebben a törvényben, egy kizárólagosságra való törekvés, egy 
egyoldalú ideológia kiszolgálására. Ennek kapcsán kíváncsi vagyok a miniszter asszony 
véleményére, hogy ezt miért teszi meg, miért szolgálja ki, látja ezt vagy nem látja. 
Ebben a személyes álláspontja, azt gondolom, fontos. Lényegében, ha még 
egyszerűbben akarom megfogalmazni, akkor miért hagyja, hogy széthordják a vagyont 
itt különböző szereplők, azok, akik közel vannak a kormányhoz, mondhatnám a 
tűzhöz?  

Szeretném kérdezni miniszter asszonyt, hogy mekkora az állam MOL-
részvénycsomagja pontosan most, ezt hány helyre osztották szét, és mennyi marad az 
államnak a végére. Avagy szétosztották ezt a vagyonrészt, az emberek, a magyar 
emberek vagyonát, és olyan helyre tették, ahol egészen mások fogják gyakorolni a 
tulajdonosi jogokat, mondhatnám egyébként, hogy a legnagyobb magyar vállalatban 
önök helyett? 

Ön mint, azt gondolom, nyugodtan mondhatom, pláne, ha itt most a 
vagyonnyilatkozati felsorolást is látjuk, a nemzeti tőkésosztály tagja, ön, aki kiszolgálja 
a nemzeti tőkésosztályt itt a tulajdonok átadásával, miközben tízmillió magyar 
állampolgár tulajdona kerül itt át mások felügyelete alá, fenntartása alá, miért segíti 
azt, hogy Fidesz-káderek uralják ezt a terepet? Miért hagyja ezt jóvá? Miniszterként 
nem érzi annak felelősségét, hogy önnek a közjó érdekében, esküjének megfelelően 
kellene végezni a munkáját, és ehelyett pedig olyanokat tesz, ami, azt gondolom, hogy 
9 millió 999 ezer polgár számára elfogadhatatlan?  

Kérdezem, miniszter asszony számít-e arra, vagy tud-e róla, melyik kuratórium 
lesz önnek hálás a tekintetben, ki fogja önt befogadni most vagy később ezek közül az 
alapítványok közül, amelyeknek a támogatását most olyan lelkesen ön is elvégzi itt, 
képviselőtársaimhoz hasonlóan. Szóval, szeretném, ha a személyes felelősségén 
keresztül megvilágítaná azt, miért van szükség arra, hogy tízmillió emberrel szemben 
csinálják ezt, és végezzék el ezt a munkát. Itt, képviselőtársam, világosan látszik a vízió, 
a stratégia – hát, tessék, itt vannak, ennek az eredménye, széthordják az állami 
vagyont, amit önök itt támogatnak ilyen nagyon lelkesen.  

Az egyetemi vagyon után szeretném kérdezni, alelnök úr jelezte a Szabolcs Utcai 
Kórház sorsát, jól értem, az ön nyilatkozatában az van, hogy június 30-áig adott időt a 
Szabolcs utcai hajléktalankórház működésének? De az azt követő időszak kérdés, mi 
fog történni, tisztelt miniszter asszony? Vagy lehet, hogy rosszul értem a nyilatkozatát.  

Az emberek oldaláról még egy kérdésem volna mindenképpen, és ez pedig az, 
hogy én kerestem a béremelés lehetőségét, illetve annak forrását különböző 
költségvetési kategóriákban, hogy a közszolgáltató vállalatoknál mi történik. 
Szeretném kérdezni miniszter asszonyt, hogy a Volán, a MÁV dolgozói mire 
számíthatnak 2021-ben, mert ha én jól látom, akkor eddig mély hallgatás van, és ígéret 
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sincs, tehát nem is hangzott el sem MÁV-vezetőktől, sem állami vezetőktől, hogy erre 
egyálalán egy mondatot fordítottak volna.  

A Dunaferr-ről külön nem kívánok beszélni, mert képviselőtársam már 
említette, úgyhogy annak megfelelően, azt gondolom, hogy várjuk a megtisztelő 
válaszát.  

Végezetül pedig Hajdu László képviselőtársamhoz kapcsolódva, mondhatnám 
azt, hogy folytatva az istvántelki, újpesti oldalról nézett gyalogos felüljáró ügyét: én 
szeretném tájékoztatni miniszter asszonyt, hogy május 6-án, 11 órakor mi ott egy 
bejárást és sajtótájékoztatót fogunk tartani ismételten. Én tisztelettel javaslom és 
kérem, hogy vegyen részt ezen az eseményen, nézze meg, hogy az a válasz, amit önöktől 
kaptunk miért használhatatlan a rákospalotai és az újpesti polgárok számára. Kérem, 
jöjjön el, nézze meg, járja be, és hozzanak egy bölcsebb döntést annál, hogy ezt a 
felüljárót le akarják bontani.  

Mindezek ismeretében szeretném akkor most befejezni a hozzászólásomat, és 
alelnök úrnak megköszönni a lehetőséget. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is, elnök úr. Kérdezem, hogy van-e még valakinek 

kérdése, észrevétele ebben a körben. (Nem érkezik jelzés.) Ha nincs, akkor megadnám 
a szót miniszter asszonynak, és azt gondolom, hogy csak olyan kérdésekre válaszoljon, 
amivel kapcsolatban releváns információval rendelkezik.  

Mager Andrea reflexiói 

MAGER ANDREA tárca nélküli miniszter: Köszönöm szépen a lehetőséget. 
Számos kérdés van, némelyik összeér a másikkal, tehát engedjék meg nekem, hogy 
ahogy most a jegyzeteim engedik, úgy válaszoljak önöknek. Lehet, hogy nem a 
legfontosabbtól haladok a legkevésbé fontosig, de nem is szeretnék ilyen 
megkülönböztetést tenni, tehát ahogy a kezem ügyébe esik. 

Egy dolgot rendezzünk el talán az elején, ez pedig a személyemre vonatkozó 
kérdés. Az egyik a vagyonbevallásom kérdésköre. Itt két tényre szeretném felhívni a 
figyelmet. Az egyik, hogy amikor hibásan töltöttem ki a vagyonbevallásomat, és erre 
fény derült, akkor abban a pillanatban módosítottam, azonnal kezdeményeztem, és 
jeleztem is, hogy mi történt ezekkel az ingatlanokkal, milyen módon jutottam hozzá, és 
mi ezen ingatlanok sorsa. Akkor is elmondtam, most is szeretném elmondani, hogy 
sajnálatos módon figyelmetlen voltam, és adminisztratív hiba történt, és ezért én 
elnézést kértem. Ha kell, most is elnézést kérek, és a jövőben bármikor elnézést fogok 
kérni. Az ingatlanok útja jól nyomon követhető a vagyonbevallásomból.  

A másik kérdéskör, amit képviselő asszony említett, az arról szólt, hogy hogyan 
töltöm ki a vagyonnyilatkozatot technikailag. Technikailag, szeretném felhívni a 
figyelmét arra, hogy a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez készült útmutató szerint jártam 
el. Ezt az útmutatót kell önöknek is használni. A kitöltési útmutató „A” részének 1. 
pontja szerint a szerzés jogcíme lehet ingyenes, zárójelben például ajándékozás, 
öröklés vagy visszterhes, zárójelben például adás-vétel, csere. Tehát az „A” rész 1. pont 
szerint a szerzés jogcíme lehet ingyenes vagy visszterhes. Ez az útmutatóban szerepel. 
Lehet, hogy jogi szaknyelven és jogi tudással ebben lehet hibát találni, de akkor, kérem, 
kezdeményezzék a vagyonnyilatkozat kitöltési útmutatójának módosítását. És arra is 
kérem, ha ilyen típusú észrevételt tesz, akkor a tényszerűséget is vegye figyelembe. 
Gondolom, az egy szempont lehet.  

A következő kérdés, amire felhívta a figyelmemet, az pedig a gyermekeim 
apjával való viszonyom, akivel húsz éve élünk különváltan, nincsen sem közös cégünk, 
sem gazdasági érdekeltségünk.  
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Említ egy ingatlant, ami korábban a tulajdonomban volt, azt eladtam, de nem 
használtam közel húsz évig, nem éltem ott, és az ott folyó tevékenységet sem ismertem. 
És számos alkalommal nyilatkoztam arról is, hogy ezekhez és az oda bejegyzett 
cégekhez semmi közöm nincs, nem volt, és soha nem adtam engedélyt arra, hogy ott 
bármilyen társaság működjön. Szeretném, ha ezt is még egyszer elmondhatnám, húsz 
éve különváltan élünk, nincsen semmilyen közös cégünk vagy gazdasági 
érdekeltségünk. Tehát sem az életéről, sem pedig a gazdasági tevékenységéről nem 
tudok, és nem is kívánok önöknek beszámolni.  

Ez lett volna a személyes rész. Gyakorlatilag minden, személyemet érintő 
pontosító információt megadtam.  

Ezt követően nézzük meg, hogy milyen kérdéseket kaptam. A képviselő asszony 
komolyabb választ vár tőlem a Balaton-parti ingatlanok tekintetében. Azt szeretném 
elmondani még egyszer, hogy az állami tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése esetén 
minden esetben elektronikus aukciós rendszeren, nyilvános értékesítési felületen 
értékesítjük az ingatlanokat. Önkormányzati ingatlanokat, ami a nemzeti vagyon része, 
az önkormányzat ad el, én ezt nem felügyelem. És továbbra is csak meg tudom azt 
erősíteni, amit elmondtam, hogy vannak az országnak kiemelt turisztikai desztinációi, 
ezeket fejleszteni kell, ezért a kormány tesz, darabszámot és milliárdokat már nem 
ismételek meg, hogy mennyi és mekkora összeggel járul ehhez a kormány hozzá, hiszen 
ez önt nem érdekelte. De szeretném azt megjegyezni, hogy ezek értéknövelő 
beruházások, magyarán ezek bárki tulajdonában vannak, az önkormányzatnak a 
tulajdonában, értéket fognak jelenteni, tehát vagyonnövekményt fognak jelenteni. Ha 
pedig valaha is sor kerül ezen ingatlanok eladására, akkor azt nyilvános felületen, 
verseny útján tesszük meg.  

Azt nem tudom önnek megmondani, hogy 2010 előtt az erre a területre 
vonatkozó ingatlaneladási stratégiák, taktikák és pillanatnyi érdekek mit kívántak meg. 
Vannak konkrét ügyek, ahol az ebből az időszakból származó ingatlaneladási ügyekből 
fakadó problémákat kell megoldanunk, és rendszerint ilyenkor próbáljuk elérni, hogy 
ezen ingatlanok, tehát a 2010 előtt eladott ingatlanok esetében is utólagosan reparáljuk 
a köz érdekét. Ez lenne akkor a balatoniingatlanok-téma. 

Volt szó arról is, hogy mi van a vállalatainknál úgy általában. Szeretném azt még 
egyszer hangsúlyozni, hogy a vállalataink többsége közszolgáltatást végez, és az ellátás 
biztonságát megfizethető árak mellett biztosítja. De ha ez nem lenne elég, tíz éve 
megtartott munkahelyek vannak, és tíz éve munkabéke van, tehát a tulajdonosijog-
gyakorló, az állam, a munkáltató cég és a munkavállalók rendre egyetértésre és 
megállapodásra jutnak. Vélhetően ebben nem kis szerepe van annak a 2010 óta tartott 
folyamatnak, ami egyrészt makrogazdasági szinten a reálbérek növelésére és a 
rezsiköltségek alacsonyan tartására irányul, de nagy szerepe van a mellettem ülő 
Fónagy államtitkár úrnak is abban, hogy ez a munkabéke megvalósul, és a 
munkavállalók szempontjait mind az állam, mind pedig a vállalatok kiemelten veszik 
figyelembe, természetesen elsősorban a vállalatok teherbíró képességének, 
másodsorban a költségvetés teherbíró képességének függvényében. Azt gondolom, ez 
egy rendkívüli változás, mert más szolgáltatások vásárlásához és így a jólét növeléséhez 
járul hozzá. 

Volt kérdés a MÁV biztonsági intézkedésekről is. A MÁV biztonsági 
intézkedések esetében a jegyvizsgálók testkamerát kapnak. Eddig közel 170 darab 
került beszerzésre, és további ezer darabot kívánunk beszerezni. Reméljük, hogy ennek 
eredményeképpen csökkenhet a munkavállalókkal szembeni erőszak. Nem szeretném, 
ha azt a tényt elfelejtenék, hogy ez erőszak, ahol az erőszaktevőt is megilleti ennek 
idézőjeles ellenértéke. Tehát mi ugyan megvédjük a munkavállalóinkat, a 
munkavállalóink élete és jóléte számunkra kiemelten fontos, de szeretném arra kérni 
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önöket, ha van önöknek olyan eszköze, amivel, hogy is mondjam, a rendőri 
intézkedésen túl önök is tudnak tenni a nyugalom és az erőszaktevők elleni társadalmi 
elítélés erősítéséért, akkor azt tegyék meg. 

A HÉV-en is látjuk sok esetben, hogy rossz a helyzet, elsősorban Gödöllő és 
Csömör irányokban. Az új vagonokban lesz kamera, addig pedig szoros 
együttműködésben vagyunk a rendőrséggel, és minden eszközzel meg fogjuk védeni a 
munkavállalóinkat. 

Volt szó arról is, hogy a pandémia alatt a tömegközlekedési szolgáltatást 
működtető cégeken mivel védtük meg a munkatársainkat. Pandémiás 
védőfelszerelésekkel és fertőtlenítőszerekkel elláttuk ezeket a cégeket, és a 
megbeszéléseket és értekezleteket video- és konferenciahívás keretében tartották meg. 
A 65 év feletti munkavállalókat az egészségük megóvása érdekében a munkavégzési 
kötelezettség alól mentesítettük, ennek időtartamára az érintettek a teljes bérüket 
kapták meg, a munkavállalók kérhetik a saját járművel történő munkába járásuk 
esetén a költségtérítés megfizetését akkor is, ha az általános szabályok szerint korábban 
egyébként erre nem voltak jogosultak. Célzott tesztelésekre is sor került, és azokat a 
dolgozókat, akiknek a járvány miatt a munkakörükbe tartozó feladataik kiürültek, más 
munkakörökbe irányítottuk át. A SZÉP-kártya-juttatásokat előrehoztuk, támogatjuk az 
egészségpénztáritagdíj-hozzájárulásokat, és nagyon sok esetben bérfejlesztésre is sor 
került. Természetesen kötelező a folyamatos maszkviselés és az egészségvédelmi 
szabályok betartása. 

Szó volt a kérdések között az alsóbbrendű utakról is. Az alsóbbrendű utakon 
folyamatos a javítás és a felújítás. 2020-ban 82 útfelújítási projektről döntött a 
kormány, összesen 157 milliárd forint értékben költségvetési forrásból, és ezt a munkát 
a Magyar Közút folyamatosan végzi, de ebben a körben kell megemlítenem a „Magyar 
falu” programot is. Azt gondolom, ezek mind azt biztosítják, hogy megfelelő színvonalú 
és biztonságú alsóbbrendű utak legyenek. 

Szó volt a kérdések között a jótékonyságról is. A jótékonyságban normál 
üzemmódban is, nemcsak pandéma idején, természetesen a vállalatok működtetnek 
olyan, a munkavállalók széles körét felölelő tanácsokat és bizottságokat, ahol a 
beérkezett kérelmeket értékelik, és ezen értékelések alapján döntenek a támogatásról 
is, a támogatás mikéntjéről és az összeg nagyságrendjéről. 

Pandémia idején természetesen figyelünk arra is, hogy ezen kiemelt 
egészségügyi cél megjelenjen a vállalatok támogatási tevékenysége során is. Ekkor az 
operatív törzs részére megy a felajánlás, amit természetesen előtte szintén ez a fórum 
részletesen tárgyal, majd ezt követően az operatív törzsre megy, és az operatív törzsön 
dől el, hogy mire van szükség. Azt gondolom, egy ilyen helyzetben a központosításnak 
a vállalati szintű megvalósítása és ezt követően az operatívtörzs-szintű összefogása 
biztosítja azt a fajta központi átláthatóságot, illetve tudást, amire egy ilyen helyzetben 
szükség van.  

A Dunaferr esetében rendezetlen tulajdoni viszonyokat látunk. Jellemzően ilyen 
esetben a szakminisztérium, jelen esetben az ITM vizsgálta a kérdést, de a tulajdoni 
viszonyokban és egyéb üzleti feltételekben megjelenő kockázatok miatt az állami 
vásárlás tényét el kellett felejtenünk. Az államnak jelenleg ebben nincsen feladata. 
Rendezettebb tulajdoni viszonyok esetén érdemes lehet a kérdést ismételten 
megvizsgálni.  

Az alapítványokról is szó volt így, úgy, amúgy, különböző kérdésként fölvetve, 
azt hiszem, erre érdemesebb egy blokkban válaszolni. Az alapítványok esetében, 
bármilyen módon is hangzott el, az alapítványokat és a közvagyont, illetve a közvagyon 
kiszervezését, elherdálását és ehhez hasonló szókapcsolatot használtak a kérdezők. 
Ennek kapcsán a legfontosabb észrevételem az, hogy nagyon örülök, és örömmel 
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állapítom meg, hogy a nemzeti vagyon kérdése a magyar baloldal számára is fontos 
üggyé vált, és ebben örömmel veszem azt a típusú belátásukat, hogy jobb későn, mint 
soha.  

Eddig azt láttuk, hogy amikor hatalmi pozícióban voltak, akkor abban voltak 
érdekeltek, hogy szabaduljanak az állami tulajdontól. Elég csak a bankszektort 
megnézni, hogy milyen módon juttatták külföldi befektetői kezekbe a rendkívül értékes 
vagyontárgyakat. De akár ugyanilyen példának lehet említeni az energetikai szektort 
is.  

Ennek a megközelítésnek volt természetesen elvi alapja is, az állam rossz gazda 
nevezetű mantra, ami, ha máskor nem is, de a 2008-as pénzügyi válság során, mint a 
lufi, kipukkant, és számos gazdaságpolitikust, illetve gazdaságpolitikai elemzőt 
késztetett arra, hogy ezt a gazdaságpolitikai álláspontot felülvizsgálja. Lehet, hogy ez 
egyszer bekövetkezik az önök esetében is.  

Ezek azok a tények, amelyeket muszáj rögzíteni, mielőtt azt mondom, hogy a 
nemzeti vagyont sem eddig nem kellett félteni a nemzeti kormánytól, ettől a 
kormánytól, sem ezután nem kell félteni. Ennek a kormánynak, amelynek tagja vagyok, 
az állami tulajdon nemzeti kézben tartása, gyarapítása és a jövő számára történő 
megőrzése fő szabály.  

Az egyetemeink a jövőnket építik. Ami a közérdekű vagyonkezelői 
alapítványokat illeti: itt is muszáj egy alapvetéssel kezdeni, ezek az alapítványok 
közfeladatot látnak el, közcélt szolgálnak, és így egészen másképp kell tekintenünk 
arra, mint az olcsón külföldi kézbe juttatott állami vagyontárgyakra.  

A felsőoktatási intézmények ingatlanvagyon-juttatása esetében fontos 
megemlíteni, hogy az egyetemek jutnak vagyonhoz. És itt megint csak van jó 
ellenpélda, ez pedig a PPP-konstrukció, amikor az egyetemek nem vagyonhoz jutottak, 
hanem adóssághoz. Azt gondolom, ha a jövő nemzedékért dolgozunk, akkor szabad a 
gazda, hogy melyik megoldás szolgálja jobban a jövő nemzedék sikerét. És ahhoz, hogy 
az egyetemek ne gatyásodjanak le, számos esetben kellett PPP-konstrukcióból ezeket 
az egyetemeket kimenteni az elmúlt egy évtizedben.  

Megint csak néhány alapvetés, amelyről szólnom kell. 2012 óta a nagy 
nyilvánosság előtt önműködő, önfenntartó felsőoktatás szükségességéről beszélünk. 
2016-ban fogalmazta meg a kormány a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című 
stratégiában is, hogy mit szeretne elérni. Ehhez képest a mostani információk, a 
meglepetésnek álcázott kritika legalábbis érdekes.  

A most folyamatban lévő változások az egyetemi szektorban, ahová nem ért el a 
rendszerváltozás, tiszta és egyértelmű viszonyokat hoznak létre. Ezt a felsőoktatási 
intézmények életében zajló modellváltást vagy strukturális változást a vagyonkezelői 
alapítványoknak erősíteniük kell. És ezekkel a változásokkal oda kell eljutni, hogy egy 
szabadabb struktúra révén az egyetemeink kérdéseiben a szenátusok és a 
kuratóriumok fognak különböző döntéseket hozni, az egyetem a tudomány terén, a 
kuratórium pedig a vagyon védelme terén. Tehát ha a személyes álláspontomat 
kérdezték, akkor azt tudom önöknek megerősíteni, hogy jogszabályi keretek között, 
vagyonpolitikai célkitűzések figyelembevételével, jó gazda módjára kezeljük a 
közvagyont, akkor is, ha közfeladatot ellátó, közcélú alapítványnak szigorú szabályok 
mellett adjuk át a vagyont.  

Ami itt marad - mi az, ami itt marad? Nagyon sok marad itt, az állami vagyon 
köre ténylegesen olyan vagyonelemeket fog magába foglalni, amelyek stratégiailag 
kiemelten fontosak, gazdaságosan működtethetők, hasznot hoznak, és feltétlenül 
szükséges a tulajdonban tartásuk az állami feladatok hatékony ellátásához.  

Kérdésként merülhet föl természetesen, de ez már nem az én szakmai területem, 
hiszen a felsőoktatás átalakításának koncepciója szakpolitikai feladat, de évtizedek óta 
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kérdés az, hogy miért nem működnek az egyetemeink elég hatékonyan, és a magyar 
egyetemek miért foglalnak el olyan helyet a világ, illetve Európa egyetemeit rangsoroló 
kimutatásokban, amilyet. Azt gondolom, hogy ebben gát, ha az állam a tulajdonos, és 
ha a szakpolitika külföldi, osztrák és angolszász jó egyetemek, alapítványi egyetemek 
példáját veszi elő, akkor az a hazai felsőoktatás fejlődését és előrelépését fogja 
szolgálni.  

Ha a függetlenségről és függetlenedésről beszélünk, akkor megkerülhetetlen, 
hogy ezek az alapítványok tőkét kapjanak, ezeknek az alapítványoknak legyen saját 
vagyonuk, legyen fenntartói joguk, legyen stabil finanszírozási szerződésük, ne a 
költségvetés napi vagy heti vagy éves alakulásától függjön a finanszírozásuk, és legyen 
elhatárolva megfelelő módon a szenátus és a kuratóriumok munkája. Azt gondolom, 
hogy a jelenlegi szabályozás ennek megfelelő, és így ezek az alapítványok képesek 
lesznek a nekik juttatott vagyon megtartására, védelmére úgy, hogy közben a 
közfeladatukat is megfelelő módon látják el.  

Az alapítványokon túl számos nagy kérdés érkezett a Mátrához. A Mátra-
fejlesztés kapcsán, ahogy említettem is a bevezetőmben, EU-forrásokat tervezünk 
bevonni, ezeknek a projekteknek és projektelemeknek jelenleg a tervezése folyik. Ezt 
követően, ha a részletes kidolgozottságú programok elkészülnek, akkor ezeket 
természetesen nyilvánosságra hozzuk, és nyilvánosságra hozzuk azt is, hogy milyen 
finanszírozással próbáljuk ezt megoldani. Mindenesetre egy biztos, hogy a Mátrában 
értéket fogunk létrehozni. 

A Mátra, amennyire nehéz sorsú, annyira érdekes is, hiszen a Mátra sorsán lehet 
leginkább bemutatni egy elhibázott privatizációnak az összes gyerek- vagy 
felnőttbetegségét. Csak egy számot szeretnék önöknek mondani: a külföldi tulajdonos, 
aki működtette, de nem fejlesztette, és nem tartotta karban a Mátrát, a regnálása alatt 
összesen 101 milliárd forintot vitt ki profitként; azt gondolom, ez egy elég komoly szám. 
Ha itt a befektető nem a profitmaximalizálásra, hanem az értékteremtésre is figyelt 
volna, akkor valóban a magyar államnak jóval kevesebbe kerülne az, hogy a 
XXI. századba húzza át a Mátrát. És kevesebbe kerülne akkor is a Mátra megmentése 
és átalakítása, ha az átmenet hosszabb idő lenne, hiszen az MVM irányítása alatt a 
működés racionalizálásának köszönhetően pozitív adózott eredménnyel zárta volna a 
2020. évet a Mátrai Erőmű, ha a szén-dioxid-kvóta beszerzésének külső hatását, illetve 
a tárgyi eszközök értékének egyszeri technikai korrekcióját nem számítjuk.  

Tehát továbbra is azt mondom, hogy a Mátrában van az államnak szerepe, van 
az államnak feladata, van jövőképe, és arról tudom önöket biztosítani, hogy a Mátra a 
fejlesztéseknek köszönhetően gazdaságos lesz, profitot fog termelni, és ezt a profitot 
zöld módon fogja termelni. 

Szintén egy nagyobb kérdéskör részeként szeretnék szólni a Bankholdingról is. 
A Bankholding esetén egyértelműen jeleztem, hogy értékmaximalizáló stratégiában 
vagyunk érdekeltek, és az értékmaximalizáló stratégia célja az, hogy tőzsdén 
értékesítsük az állami tulajdonrészt. A tőzsdei értékesítésnek szabályai vannak, és azon 
el lehet gondolkodni, hogy ezt hazai vagy külföldi tőzsdén tegyük, de azt gondolom, a 
magyar államnak az lehet a célja, hogy a Budapesti Értéktőzsdét erősítse, ha bármikor 
is tőzsdére kívánja vinni bármelyik vállalatát.  

A tőzsdét, önök is tudják, nemcsak én, hanem a piacgazdaság számos szereplője 
tartja a piacgazdaság egyik csúcsának átláthatósága, értékteremtő képessége és egyéb 
tulajdonságai miatt, de elég, ha csak az OTP-re és a MOL-ra utalok, mindkét cég 
rendkívül sikeresen működik a tőzsdén is. Nincs okom kételkedni abban, hogy ha a 
Bankholding megvalósítja azt a mestertervet, amit mind a három bank tulajdonosai 
aláírtak, akkor egy sikeres tőzsdei kibocsátásnak leszünk a résztvevői, és az értéket 
maximalizálni tudjuk. Jelenlegi számításaink szerint 225 milliárd forintot is elérhet az 
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az érték, amivel mi ebből a bankból ki fogunk szállni. Azt gondolom, ennél átláthatóbb 
és kontrolláltabb folyamatot nem tudunk biztosítani.  

Addig is költségeket kell csökkentenünk, de egyértelműen állíthatom, hogy ezt 
nem az ügyfeleink kárára kell megtennünk. A költségcsökkentésnek pont azok a 
terepei, amelyeket szinergiahatásoknak szoktunk nevezni: a háttér-infrastruktúra 
egységesítése és egyszerűsítése, a támogató rendszer elemeinek központosítása, a 
párhuzamosságok kiiktatása, egységes szervezet és új egységes termékkínálat és a 
többi. Ezeket az ügyfelek pozitív változásokként fogják érzékelni, és mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy az a hálózat, ami ma a legnagyobb hálózat a 
bankszektorban, egységesen és értéket teremtve működhessen a jövőben is.  

A három bank szolgáltatásai jól kiegészítik egymást, ez alkalmassá teszi arra, 
hogy univerzális bankként a termékek teljes palettáját tudja biztosítani az 
állampolgároknak, és így megtartsa azt a rendkívül értékes pozícióját, amit önöknek 
részleteztem, hogy az összeolvadás révén mely területeken és mely nagyságrendekben 
első vagy második ez a bankcsoport. 

Tehát a Budapest Bank bekerülési értéke, amit mindannyian tudnak, 
196 milliárd forint. Mindannyian állították az eddigi meghallgatásaim során az 
ellenzéki oldalról, hogy túl drágán vásároltuk, de mi ezt akkor túl drágán fogjuk eladni, 
de ennek a sikernek szeretnénk a részesei lenni, azaz annak a sikernek, hogy a magyar 
államra jutó értéktöbblet ennek a tranzakciónak köszönhetően megközelíti a 
60 milliárd forint értéket. (Dr. Tilki Attila távozik az ülésről.) 

A Bankholdingban természetesen kikötöttünk állami befolyást erősítő társasági 
jogi eszközöket is, leginkább az FB hatáskörében érvényesítjük az állami akaratot. 
Számunkra a legfontosabb az volt, hogy a stratégiai mestertervet, ami a tőzsdei 
kibocsátáshoz vezet, a felügyelőbizottság ellenőrizze, és amennyiben itt eltérés 
mutatkozik, akkor azonnal felhívja az igazgatóságot arra, hogy ezt hogyan tartsa, és 
azonnal az intézkedési terv megvalósítására készteti és kényszerítheti az igazgatóságot, 
illetve a tulajdonosokat. 

Szó volt a kérdések között a Szabolcs utcáról is. A Szabolcs utca esetén is, azt 
gondolom, nagyon-nagyon fontos a tények ismerete. 2012-ben került sor a főváros és 
az állam együttműködésére, és ekkor költöttek a hajléktalankórház fejlesztésére is. Azt 
gondolom, ez egy alaptény, viszont az akkori szerződő felek tisztában voltak azzal, hogy 
ez egy átmeneti helyzet lesz, és ahogy elkészül az erre a területre vonatkozó fejlesztési 
terv, akkor a bérleti viszony, természetesen az intézmény jellegére való tekintettel, egy 
hosszabb, jelentősen hosszabb felmondási idővel felmondásra kerülhet - ebben a felek 
egyetértettek. Tehát a Tarlós vezette Főpolgármesteri Hivatal és az MNV egy bérleti 
szerződést kötött. A főpolgármester úr vezetésével erre pénzt költöttek, és hosszú 
évekig itt ebben a hajléktalankórházban hajléktalanellátást folyt, viszont bérleti 
szerződés keretében. A bérleti szerződés egy hathónapos felmondási időt tartalmazott, 
mi ezt még plusz két hónappal megfejeltük, mert jóval hamarabb küldtünk el erről 
értesítést a fővárosnak.  

Ezt követően, a pandémiára való tekintettel, egyszer meghosszabbítottuk ezt a 
bérleti szerződést április 30-áig, majd látva, hogy a főváros a feladatát nem végezte el, 
és nem is kívánja ezt elvégezni, június 30-áig hosszabbítottuk meg a bérleti szerződést, 
azzal a nagyvonalú felajánlással, hogy jöjjön létre egy munkacsoport. Az állam részéről 
egyrészt egy, a hajléktalanellátásban szakértőnek számító miniszterelnöki megbízottat, 
illetve Fónagy János urat bíztuk meg azzal, hogy a tárgyalásokat lefolytassa. 

Jelenleg ezek a tárgyalások folynak, és ebben, a mi meggyőződésünk az, hogy 
eddig is a hajléktalanok érdekében és a hajléktalanok érdekének figyelembevételével 
hoztuk meg a döntéseinket. Ezt ezentúl is így fogjuk tenni, de ennek a terepe a tárgyalás 
és semmiképpen sem a különböző közösségi médiafelületeken történő felelőtlen 
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üzengetés. Tehát azt gondolom, hogy ezek a tények, és ezekhez a tényekhez biztosan 
hozzájárul az, hogy mi jó szándékkal és együttműködési szándékkal ültünk le ehhez az 
asztalhoz, mert azt gondolom, hogy ezt meg kell oldani, de minden félnek az asztalnál 
azzal tisztában kell lenni, hogy a megoldás nem csak az államon múlik.  

Kaptam kérdéseket az istvántelki vasúti felüljáróval kapcsolatban is. Itt a 
tényeket megint csak muszáj tisztába tennünk. Itt a MÁV Zrt. vagyonkezelése alatt álló, 
közel 70 éves gyalogos felüljáróról beszélünk a Dugonics utcában, amelynek a 
szerkezete elhasználódott, és a társaság a felüljáró végleges lezárásáról és bontásáról 
döntött. Ezen a területen ismereteim szerint négy olyan kiépített átjáró helyezkedik el 
egy 1500 méter hosszú szakaszon, amely lehetőséget nyújt a lakosság számára a két 
kerület közötti biztonságos átkeléshez. Ezeket most nem sorolnám fel, viszont azt az 
információt kaptam, hogy ezeken az átjárókon keresztül továbbra is biztonságosan 
megközelíthetők a peronok, és az Istvántelek megállóhely peronjának túlsó végén, 
250 méterre a Dugonics utcaitól, van egy olyan gyalogosfelüljáró, amelyen keresztül a 
vasúti peron továbbra is biztonságosan megközelíthető. 2021. május közepére pedig 
megújul a Tavasz utcai gyalogos felüljáró is. Tehát, ha jól látom, négy vasúti átjáró 
továbbra is működésben van.  

További kérdés érkezett ahhoz, hogy hogyan lehet vasúti ingatlanhoz jutni. 
Egyet biztosan tudok önnek állítani, informálisan nem, ugyanis csak formálisan és 
teljesen nyilvános eljárás útján lehet ezekhez az ingatlanokhoz hozzájutni. Ezek a MÁV 
ingatlanvagyonának részét képezik. A MÁV minden évben felülvizsgálja az ingatlanjait, 
és két kategóriára osztja, az egyik kategória a vasútüzemhez szükséges, a másik pedig 
a vasútüzemhez nem szükséges ingatlan. A vasútüzemhez szükséges ingatlanokat a 
MÁV, azt gondolom, értelemszerűen, megtartja. A vasútüzemhez nem szükséges 
ingatlanok pedig visszakerülnek az MNV-hez, és az MNV, ha értékesítésre alkalmasnak 
találja, akkor értékesítheti. Ha ingyenes tulajdonba adásról van szó, akkor egy 
kérelemnek kell érkeznie hivatalos úton a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz, és ezt 
követően erről negyedévente lehet kormánydöntés, ha az önkormányzat igazolja azt, 
hogy erre szüksége van, ezt mire akarja felhasználni, és az ehhez szükséges 
finanszírozással is rendelkezik. Azt gondolom, hogy ez egy átlátható, bevált és ismert 
folyamat. Istvántelek kapcsán ez lett volna az, amit szerettem volna elmondani. 

Mi van még? A Mátra kapcsán, azt hiszem, már jeleztem a részletes válaszomat. 
Ott gyakorlatilag egy tízéves fejlesztési programot indítunk el. Említettem, ennek a 
részletei most vannak kidolgozás alatt, és ha ezzel elkészülünk, akkor a nyilvánosság 
elé is állunk. 

Problémaként került elő, hogy valamilyen beszámolót nem tárgyalt ez a 
bizottság. Itt is ismeretem szerint a Gazdasági bizottság tárgyalta ezt a beszámolónkat, 
ahová a Költségvetési bizottság elnöke átjött, megjelent, és tett fel kérdéseket a 
vagyontárca képviselőinek. Tehát remélem, hogy itt sem maradt képviselő úr 
információ nélkül.  

Emellett, azt hiszem, és ebben kérnék esetleg Fónagy úrtól megerősítést, az 
Országgyűlés is tárgyalt (Dr. Fónagy János: Igen.) és döntött egy kérdésben. Az 
Országgyűlés döntését én nem tudom felülvizsgálni.  

Az egyetemi vagyon magánosítása kérdésekben az alapítványok pontban 
válaszoltam. Ott a személyes véleményemet is elmondtam.  

Amit viszont szeretnék visszautasítani: nem vagyok a nemzeti tőkésosztály tagja. 
Biztos ez egy jó állapot lehet, én magamat középosztálybelinek sorolom, ezt, ha 
megnézik, a vagyonbevallásom is alátámasztja.  

Nem szolgálom ki a nemzeti tőkésosztályt. Az egyetemi alapítványok pedig 
szintén nem a nemzeti tőkésosztályt szolgálják ki. Tehát a közjó érdekében, a közcélok 
érdekében járok el továbbra is.  
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Nehéz azt az állítást is elfogadnom, hogy tízmillió ember áll velem szemben, 
hiszen az SZFE-balhén kívül, én azt látom, hogy az egyetemi alapítványok önként 
választották ezt a formát, sikerre szeretnék vinni, hisznek benne, a strukturális 
átalakításban lehetőséget látnak. És bár hallottunk olyat, hogy az SZFE szervezői 
megjelentek vidéki egyetemeknél, és próbáltak támogatást gyűjteni, én ennek nem 
látom nyomát, de ezekkel nyilvánvalóan nem én foglalkozom.  

Szó volt itt magánnyugdíjpénztárakról is. Azt gondolom, hogy azt a vitát már 
régen lefolytatták, viszont egyvalamit hozzá kell tenni: olyan magánnyugdíjpénztár-
rendszer tartósan nem tud eredményt elérni, amely az állami nyugdíjrendszer rovására 
kíván fennmaradni, és a magánnyugdíjpénztár rendszere, amit kialakítottak, 
elsősorban ezt szolgálta. Erre már csak ráadás volt a tőkealapkezelők abszurd 
hozamelvárása és még egy-két gazdálkodási anomália, ami azért kiderült ezekről a 
magánnyugdíjpénztárakról.  

Volt még szó arról is, hogy a Maradványhasznosító Zrt. hogyan fog működni. Itt, 
ha önök jól figyelemmel követték az elmúlt beszámolóimat, akkor folyamatosan 
számoltunk be arról, hogy társasági részesedéseket és ingatlanokat is értékesítettünk 
az elektronikus aukciós rendszeren. Ezekre olyan esetekben is sor került, amikor az 
állami vagyon körében tartása nem volt indokolt. Ez a gyakorlat, ami az eddigi 
gyakorlat, túlzóan hosszú volt, átláthatatlan és sok esetben drága. Ezt tettük 
átláthatóbbá és olcsóbbá a jelenlegi változtatásokkal. Az önkormányzatoknak ingyenes 
vagyonátadásokra kerül sor, negyedévente dönt erről a kormány.  

A további kérdéseknél beszéltünk még arról, hogy mikortól működik ez a cég. A 
törvény elfogadása esetén 2022. január 1-jével kezdi meg a Maradványvagyon-
hasznosító Zrt. a működését. 

Volt szó közbeszerzésről és egyszereplős közbeszerzésekről. A vagyontárca alá 
tartozó cégek esetében minden esetben a Kbt. szabályai szerint zajlik az eljárás. Az 
állami szereplő, az állami cég nem tudja és nem is akarja befolyásolni, hogy hány 
ajánlattevő induljon, erre, azt gondolom, vannak egyéb szervezetek az államon belül, a 
Közbeszerzési Hatóság, a KFF, az EUTAF. Ismereteink szerint nemzetközi 
összehasonlításban nem kirívóan magas az egyszereplős eljárások száma 
Magyarországon. 

Szó volt még a NISZ-ről is. A NISZ nem a vagyontárcához tartozik, a 
Belügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozik. A védettségi igazolványok 
esetében a NISZ a gyártási feladatokat látja el, a Magyar Posta pedig a szállítást látja 
el. Tudom, hogy a számok nem biztos, hogy érdeklik önöket, de az eddigi teljesítés 
96 százalék feletti. Jelenleg azt vizsgáljuk, a BM és mi, illetve az operatív törzzsel 
közösen, hogy ezt a 4 százalékot hogyan lehet minimálisra csökkenteni. Önök is tudják, 
hogy ma már nem kötelező a lakcímbejelentés, és ez is számos anomáliát okoz. De meg 
fogjuk találni, mint ahogy a védekezés során eddig is sikeresen megtaláltuk azokat a 
módokat, hogy az állampolgárok érdekeit tudjuk védeni. Ilyen védekezés maga az oltás 
és ilyen védekezési eszköz maga a védettségi igazolvány is, és ígérem önöknek, ahogy 
az oltási programot is sikerre vittük, a védettségi igazolványok kiszállítását is sikeresen 
fogjuk teljesíteni. 

Volt még szó a Fejlesztési Bankról és a Fejlesztési Bank gazdaság 
újraindításában játszott szerepéről. Számos termékkel segítjük, de azt gondolom, itt a 
legfontosabb az a 10 millió forint nagyságrendű újraindítási gyorskölcsön, ami 
100 milliárd forintos nagyságrendű állomány felépülését jelenti majd. Három év 
türelmi idővel lehet törleszteni, 0 százalékos kamattal. Bővítettük a sérülékeny 
ágazatoknak a körét, és megpróbálunk egy olyan rendszert kialakítani, hogy mindazok, 
akik a Covid-járvány következtében szenvedtek el árbevétel-csökkenést, azok ehhez a 
termékhez hozzáférhessenek.  
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Van egy kkv technológiai EU-s hitelünk, amiben már többszöri újranyitás volt. 
Itt 10 és 80 millió forint közötti összeget lehet igényelni. Összességében már 
300 milliárd forint ennek a slágerterméknek a kerete. A legutóbbi alkalommal egy hét 
alatt érkezett annyi jelentkezés, hogy akár meg is duplázhatnánk ezt. Most azt nézzük 
át, hogy hogyan, milyen módon tudunk ezeknek az igényeknek megfelelni. 

Szó volt még a MOL-részvénycsomagról is, amely a parlament döntése alapján 
került át az alapítványokhoz. Az alapítványokhoz átkerült az összes MOL-részvény, egy 
darab szavazatelsőbbségi részvénye maradt az államnak, amellyel az ellenséges 
felvásárlást kívánjuk megakadályozni. 

2020-ban is beérkezett a költségvetéshez a játékkaszinók koncessziós 
díjbevétele. A koncessziós díjbevételt minden esetben beszedi a magyar állam, itt a 
Covidra nem vagyunk tekintettel. 

Szóba került még a „Magyar falu” program is az alsóbbrendű utak felújítása 
kapcsán. 2020-ban 300 kilométer újult meg 37 milliárd forintból, 2021-ben 
820 kilométer fog megújulni 125 milliárd forintból, 2022-ben pedig 700 kilométer 
felújítására lesz lehetőség. Ezenfelül pedig 4 millió négyzetméteren történt 
nagyfelületű burkolatjavítás, közismertebb nevén kátyúzás. 

Úgy látom, hogy a jegyzeteim végére értem. Köszönöm, hogy figyelemmel 
meghallgattak, és lehetőség volt arra, hogy a válaszaimat ilyen részletesen 
elmondhassam. 

 
ELNÖK: Köszönöm, miniszter asszony. Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak. 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke: Elnök Úr! Alelnök Úr! Még egy kis 

türelmet kérek szépen, mert két mondatot mindenképpen mondanom kell ehhez, ami 
elhangzott, miközben értem a türelmetlenség okát, de a majdnem három órányiból 
nem a képviselők beszéltek még egy órát sem.  

De, tisztelt miniszter asszony, akkor én most megértettem, hogy ön mint a 
nemzeti tőkésosztály képviselője, aki magát nem gondolja annak tagjának, de 
mindenképpen képviseli őket, és azt az ideológiát, amit egyébként sugároznak, most 
megpróbálják vagyonnal ellátni. Megtették, és ön ennek részesévé vált. Megértettem…  

 
ELNÖK: Ez egy vélemény! Átadtam az elnöklést… 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke: Megértettem! Bocsánat! Igen, és ezért 

nem is vettem át az elnöklést, tisztelt alelnök úr!  
 
ELNÖK: Én visszaadtam! 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke: Oké! Akkor így kell elmondanom, 

sajnálom! 
 
ELNÖK: Hogyha hozzá akar szólni, akkor adja vissza! 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke: Az előbb éppen ezért mondtam, hogy 

nem is kérem. Köszönöm szépen, alelnök úr.  
Tehát, tisztelt miniszter asszony, most, hogy megtudtam, hogy egyetlenegy 

darab MOL-részvény maradt az állam tulajdonában, önök akkor ezzel a korábban 
meghozott politikai döntéssel is, aminek ön részese, és ezért felelősséget kell, hogy 
vállaljon, átjátszották a teljes MOL-részvénycsomagot másoknak, magánosították ezt a 
csomagot. Ha ön úgy fogalmazott, hogy jobb később, mint soha, ajánlásként felém, 
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akkor én tisztelettel ajánlom önnek: jobb most, mint később - befejezni. Azt gondolom, 
hogy indokolt végiggondolni, hogy miniszterként folytatni kívánja-e azt, amit most 
éppen csinál, amihez a nevét adta.  

Kérdezem tisztelettel: nem merült fel önben, hogy nem hajtja végre azt a 
gazságot, amit elkövettek, amit előterjesztettek, hanem felszólal ellene, és egyébként 
nem millióknak a vagyonát osztja szét és ehhez asszisztál?  

Tisztelt Miniszter Asszony! Még egy dolgot szeretnék a figyelmébe ajánlani. 
Nem tudom, tudja-e, hogy az ön által elkerülésre, illetve használatra ajánlott istvántelki 
megállónál, tisztelettel jelzem, az elmúlt hónapokban egy embert éppen halálra 
gázoltak. Tisztában van ezzel, hogy annál, amit ajánlanak, ez történt? Ahelyett, hogy 
egyébként az emberek javára megcsinálnának egy nyamvadt felüljárót, azt, ami 
egyébként hetven éve szolgálja ott az ő érdeküket. 

Úgyhogy ennek megfelelően én a magam részéről az ön által elmondottakat 
elfogadhatatlannak tartom (Boldog István: Én meg ezt a károgást!), és nem is értek 
vele egyet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. (Jelzésre:) 

A második körben megadom a szót Bősz Anettnek. 
 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a miniszter asszony 

kimerítő válaszát a vagyonnyilatkozatok és a rózsadombi ingatlanba bejelentett 
százmilliós nemzetgazdasági károkat okozó céghálózat ügyéről. Ha jól értettem a 
miniszter asszonyt, akkor ezek szerint a miniszter asszony ennek az ügynek az egyik 
sértettje. Csak biztatni tudom, hogy vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal, hiszen a 
céghálónak úgyis több milliárdos adótartozása van, Balogh Sándornak már mindegy, a 
bűncselekményekhez mérten, amiknek megalapozott gyanúja merül fel az esetében, 
eltörpül ez a cégbejelentési történet. De azért mégis, én azt gondolom, ahogyan a 
miniszter asszony önmagát definiálja mint középosztálybeli jogkövető polgár, hogy 
ennyit követelhet az igazságszolgáltatástól. Csak biztatni tudom, hogy vegye föl a 
kapcsolatot a hatóságokkal! 

Ami miatt még újra felszólalásra jelentkeztem, hogy a kaszinókoncessziókkal 
kapcsolatos kérdésemet vagy figyelmen kívül hagyta a miniszter asszony, vagy 
egyszerűen a sok kérdés között elveszett. Tehát tisztelettel kérdezem önt, hogy arra a 
kérdésre mi a válasza, hogy a kaszinókoncessziós díjakból és a kaszinók által befizetett 
adókból, valamint a kaszinókoncesszió játékadóból való visszaigényelhetősége miatt 
keletkező, szabad szemmel alig látható költségvetési bevétellel hogyan lehet indokolni 
azt, hogy ez egy nemzetgazdasági kiemelt érdek. Várom megtisztelő válaszát! 

 
ELNÖK: Visszaadom a szót az elnök úrnak, és megkérem arra, hogy a 

továbbiakban részrehajlás nélkül vezesse az ülést. 
 

(Az ülés vezetését Varju László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Ezt most 

értelmezni sem tudom. Én eddig is így tettem, és ezután is így fogok tenni, és köszönöm 
a segítséget. 

Kérdezem, hogy van-e még bárkinek hozzászólnivalója. (Jelzésre:) 
Parancsoljon! Mesterházy képviselő úr következik. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, és a miniszter 

asszonynak is a válaszait. Mivel önmagát középosztálybelinek definiálta, annyira 
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szeretném felhívni a figyelmét, hogy akinek 5 millió forint a havi fizetése, az nem a 
középosztályba tartozik Magyarországon. Bárcsak így lenne, hogy az lenne a magyar 
középosztály, hogyha valaki 60 millió forintot keres, és ilyen szép ingatlanportfolióval 
rendelkezik, mint ön Budapest kiemelt kerületeiben. Ez sajnos, nem ön miatt mondom, 
hogy sajnos, hanem mert nem adatik meg mindenki másnak. 

A másik, hogy az egyetemek kapcsán felhívnám a figyelmét arra, hogy ön azt 
mondta, hogy azért nem tudtak fejlődni az egyetemek, mert az állam volt 
tulajdonképpen a gazdájuk. Csak egy egyetemet hadd említsek, amelyik a 
világranglistán a 34. az egyetemek körében, ez a Fudan Egyetem, biztos hallott róla, 
mert most akar Magyarországra jönni, az például kimondottan állami egyetem. Tehát 
igazából tudnék most sok minden mást is mondani, valószínűleg ez az állítás azért nem 
állja meg a helyét, hogy azért nem tudnak jó helyen szerepelni a magyar egyetemek. 
Hozzáteszem, azért az első ezerben benne van a debreceni, a szegedi egyetem és azt 
hiszem, talán az ELTE, tehát ilyen értelemben nem annyira rossz a magyar 
felsőoktatás, mint amilyennek itt ezt az átalakítás okán próbálják beállítani.  

A másik, hogy egészen biztosan azért van egy, hogy mondjam, kritikája az 
ellenzéknek ezzel a konstrukcióval kapcsolatban, és azért kérdezgetjük, hogy ez az ezer 
milliárdos állami vagyon miért nem volt jó helyen korábban az állam kezében, mert egy 
apróságot mindig elfelejtenek hozzátenni, hogy ezekben a kuratóriumokban fideszes 
politikusok ülnek. Tehát minden egyes kuratóriumba betettek vagy egy minisztert, 
vagy egy államtitkárt, vagy egy valakit. Tehát ez egy ideológiailag jelentős módon 
determinált kuratórium, ez teljesen világos, erre maga a miniszterelnök hívta fel a 
figyelmet a legutóbbi rádiós interjújában, hogy tudatosan alakult így ez a mostani 
dolog. Tehát, ha jól értem, akkor ön szerint a rendszerváltás attól történik meg, hogy 
ezeket a fideszes politikusokat a kormányzó többség beteszi a magyar egyetemi körbe 
kétharmados törvénnyel bebetonozva. 

Úgyhogy ezt szerettem volna csak kiegészítésképpen még hozzátenni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai közül van-e bárkinek 

hozzászólása? (Senki sem jelentkezik.) Egyelőre nem látok ilyet.  
Megkérdezem a miniszter asszonyt, hogy szeretne-e még reagálni. (Jelzésre:) 

Parancsoljon! 
 
MAGER ANDREA tárca nélküli miniszter: Köszönöm. Azt gondoltam, az nem 

probléma, hogy ha van egy háromórás meghallgatás, abból a miniszter asszony beszél 
többet. Lehet, hogy félreértem a miniszteri meghallgatás jelentőségét, és itt a 
képviselők kérdéseinek kellett volna a többséget adni és a miniszteri válaszra kellett 
volna rövidebb idő. Ha ez így van, akkor legközelebb, hogy is mondjam, csak a 
kérdéseket hallgatjuk meg, mert akkor lehet, hogy a miniszteri válaszra nem is 
kíváncsiak. 

A másik, amiről mindenképpen szeretnék szólni, hogy a jobb most, mint később 
típusú fenyegető üzenetet, azt gondolom, hogy vissza kell utasítanom. A 
visszautasításnak két oka van. Egyrészt tisztáztuk: közfeladat, közcél és ellenőrzött 
vagyonátadás folyik az Országgyűlés döntése alapján. A miniszter a felelősségi körébe 
tartozó kérdések vizsgálatakor elmondja a véleményét a kormánynak, és elmondja azt 
is, hogy milyen vagyonelemek adhatók át és melyek nem. Természetesen annak az 
egyetemnek is, amelynek önállóan kell működni, van joga arra, hogy elmondja, hogy 
milyen vagyon, milyen finanszírozás és milyen egyéb feltételek szükségesek ahhoz, 
hogy ezt az átállást a hallgatók és az egyetem érdekében sikeresen megtehessék. Ezt a 
fajta egyeztetést az egyetemekkel nyilvánvalóan nem a vagyontárca folytatta, és a 
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végeredménynél reméljük, hogy amit átadunk vagyontárgyak, azokkal az egyetemek a 
meghatározott jogi keretrendszeren belül jól tudnak élni. 

Lehet, hogy önök még nem találkoztak vele, de ezek az új egyetemek máris 
bizalmat ébresztettek maguk iránt. Az eddig elhanyagoltnak és lenézettnek tekintett 
mezőgazdasági egyetemi szakok esetében a modellváltás hírére - már csak a hírére - 
35 százalékkal többen jelentkeztek erre az egyetemre. Talán lehet, hogy mégis van 
valami ebben a modellváltásban. Az egyetemeink teljesítményét nem lenézve, azt 
gondolom, hogy az első ezerben lenni sem rossz, de az első százban lenni még jobb, és 
ehhez a feltételeket meg szerettük volna teremteni. 

A költségvetési bevétel a koncessziós díjból 2020-ban 5 milliárd forint volt. 
Akkor ez, úgy látom, szabad szemmel nem látható összeg a költségvetésben - mi még 
látjuk. De ez innentől fogva már csak számháború lenne. 

Az alapítványok kapcsán felmerült az is, hogy nem is igazán az alapítványokkal 
van baj, hanem azzal, hogy kik a kuratóriumok tagjai. Ez, azt gondolom, hogy az egész 
vita során érezhető volt, hiszen maga a konstrukció, azt hiszem, megfelelő 
megalapozottságú, a jövőt szolgálja, pártpolitikai érdekek ügyében pedig nem 
feladatom csatározni. 

Amit legutoljára szeretnék visszautasítani, az pedig az, hogy én nem tettem ilyet 
és nem is fogok tenni, hogy halált és halálokat bárkinek a számlájára írjak. Itt egy főről 
beszélünk, aki szabálytalanul közlekedett. Természetesen minden élet számít, de a 
szabálytalanul közlekedőket nem tudom megvédeni - lehet, hogy ön meg tudja, de 
ahhoz szuperképességek kellenek. Mi minden beérkező igényt megpróbálunk 
teljesíteni az észszerűség határain belül. Gondosan járunk el, és az emberéletek 
számunkra nagyon-nagyon fontosak. Tehát ezt az utolsó megjegyzését nemcsak 
visszautasítom, hanem átgondoltan gonosznak is tartom. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter asszony. Bár úgy értettem, magamra 

veszem, hogy fenyegető biztos nem akartam lenni, legfeljebb ígéretként megfogalmazni 
azt, hogy ez a mód, ahogy ezt lebonyolították, ez biztosan nem maradhat így. De erről 
önök már döntöttek, és ennek megfelelően haladnak előre. Ebben a döntésben segíthet 
az is, hogy Tilki Attila alelnök urat Szabó Zsolt úr fogja képviselni a továbbiakban.  

Mi pedig eljutottunk odáig, hogy megkérdezzem, hogy a bizottság tagjai részéről 
felmerül-e még bármilyen kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs ilyen, 
akkor megköszönöm önöknek a részvételt, és tudomásul vesszük, hogy a miniszter 
asszony meghallgatására sor került ebben az évben. Munkájához igazi sikereket 
kívánok én magam is! 

Egy dolgot szeretnék még kérni - ezt a napirendi pontot lezártuk -, hogy a 
házszabály 134. § (2) bekezdés a) pontja alapján elrendelem, hogy a miniszter asszony 
prezentációját a jegyzőkönyvhöz csatoljuk hozzá. Köszönöm szépen. 

Ha szükség van, egy perc, két perc, három perc technikai szünetre, akkor azt 
megtarthatjuk, ha nem, akkor mehetünk tovább. (Mesterházy Attila: Menjünk!) Úgy 
értem, hogy akkor biztatnak arra, hogy menjünk tovább. (Az 1. napirendi ponthoz 
meghívottak távoznak az ülésteremből.) Viszontlátásra! Mindannyiuknak köszönjük 
szépen a részvételt. 

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény módosításáról szóló T/15974. számú törvényjavaslat 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A következő napirendi pontra rátérve: a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló T/15974. számú 
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törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. A Költségvetési bizottság kijelölt 
bizottságként jár el. A napirendi pont tárgyalását megnyitom.  

A törvényjavaslat általános vitája múlt héten kedden lezajlott, képviselői 
módosító javaslatokat múlt héten csütörtökön 16 óráig lehetett benyújtani. 
Tájékoztatom önöket, hogy összesen egy darab képviselői módosító javaslat érkezett. 
A törvényjavaslat előterjesztője a pénzügyminiszter, képviseletében jelen van Banai 
Péter Benő államtitkár úr, Szabó László osztályvezető úr, Fülöp Márta költségvetési 
szakreferens asszony, és a további kollégákat is tisztelettel köszöntöm. Köszönjük a 
segítségüket. 

A részletes vita két szakaszban zajlik le. A részletes vita első szakaszát ezzel 
megnyitom. Kérdezem a módosító javaslatot benyújtó képviselőket, kívánják-e 
indokolni… (Rövid konzultáció.) Bocsánatot kérek! A képviselők előtt az államtitkár 
úrnak kell szót adnom, mégpedig ebben a szakaszban a házszabály 44. § (1) bekezdése 
alapján a törvényjavaslat egésze vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy a 
törvényjavaslat megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, illeszkedik-e a jogrendszer egységébe, megfelel-e a nemzetközi 
jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, mint ahogy megfelel-e a 
jogalkotás szakmai követelményeinek. Így akkor elsőként megadom a szót, és 
megkérem az államtitkár urat, tájékoztassa a bizottságot ezekkel összefüggésben a 
törvényjavaslatról, és azt követően kerül sor a képviselők vitájára. Államtitkár úr, öné 
a szó! 

 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a szót, 

elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság minden tagját. A kormány álláspontja 
szerint az önök előtt lévő, 2021. évi költségvetési törvényt módosító javaslat megfelel 
az Alaptörvény tartami és formai követelményeinek, illeszkedik a jogrendszer 
egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és a vonatkozó IRM-rendelet rendelkezéseinek megfelelően a 
jogalkotás szakmai követelményeit is figyelembe vettük. Köszönöm szépen. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván szólni. 
(Jelzésre:) Parancsoljon, alelnök úr, öné a szó! 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Bizottság! A benyújtott költségvetési törvény módosítása válasz a 2021. év gazdasági 
kihívásaira. A javaslat arra irányul, hogy az elmúlt időszakban alkotott rendeleteket, 
amelyeket fenn kíván tartani a kormány, beépítse a költségvetési törvénybe, ugyanis a 
veszélyhelyzet megszűnésével ezen rendeletek hatályukat fogják veszíteni. 2020 
tavaszán az idei évre prognosztizált 4,8 százalékos nemzetiössztermék-növekedéssel 
számolt a kormány, ugyanakkor ez várhatóan mindösszesen 4,3 lesz ebben az évben. A 
2020. év 5 százalékos visszaesése miatt a két évben összességében kismértékű 
csökkenéssel kell számolni.  

A kormány egyértelmű célja, hogy a mostani költségvetési módosítással a 
gazdaság mihamarabb újra tudjon indulni. Ennek érdekében a 2021-es 
költségvetésben a nemzeti össztermék mintegy 12 százalékának megfelelő 
6000 milliárd forintos alap kerül létrehozásra. A nemzetiössztermék-arányos, uniós 
módszertan szerinti hiánycél várhatóan 7,5 százalék lesz. Jelen törvénymódosítás 
ennek az új hiánycélnak megfelelő, pénzforgalmi egyenleget érintő módosításokat 
tartalmaz, azzal, hogy már figyelembe veszi a kormány saját hatáskörben meghozott 
évközi előirányzat-módosításait is. A módosított hiánycél mellett a magyar gazdaság 
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várható növekedésének köszönhetően a nemzetiössztermék-arányos adósságráta 
2021-ben újra mérséklődhet, 80 százalék alatti szintet érve el. A törvényjavaslat rögzíti 
ezen új adósságcsökkentési célt is.  

A 2021. évi költségvetés nem elvesz az emberektől, hanem fenntartja a 
támogatásukat, sőt, növeli azokat. Úgy véljük, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat 
minden tekintetben segíteni fogja a magyar családokat az otthonteremtésben és a 
magyar gazdaság szereplőit a mihamarabbi újraindításban, éppen ezért javasoljuk a 
módosítás megtárgyalását és annak elfogadását. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) És akkor megyünk tovább. Tessék, 

parancsoljon, képviselő asszony! Hohn Krisztina alelnök asszony következik. 
 
HOHN KRISZTINA (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. A 

2021. évi költségvetés módosítása sajnos jól illeszkedik az elmúlt évek, különösen az 
elmúlt egy év folyamataiba, egy még inkább átláthatatlan, még több semmitmondó, 
összevont tételt tartalmazó költségvetés az eredmény. Ez megfelel a Fidesz-kormány 
központosító és a kormányon kívül minden intézményt, köztük a parlamentet is 
lefokozó politikájához.  

Folytatják a 2020-ban bevezetett rossz gyakorlatot, hogy létrehoznak két 
feneketlen alapot, amit névleg a járvány elleni védekezésre, illetve korábban a gazdaság 
védelmére, most a gazdaság újraindítására fordítanak. Csakhogy ezek csak 
kommunikációs címkék, vegyesen csoportosítottak az alapokba különféle költségvetési 
tételeket, függetlenül attól, van-e bármi közük a járvány és a válság elleni védelemhez, 
vagy megjelenik-e egyáltalán pluszkiadás vagy bevétel. Majd ezekből az alapokból 
önkényesen, rendeletekkel osztották a pénzt, lényegében kontroll nélkül. 

Tartalmi szempontból a 2021. évi költségvetés továbbra is a jövő felélésének a 
költségvetése. Ez a költségvetés feléli a jövőt, mert továbbra is betonba önti azt, nem 
vesz tudomást sem az ökológiai és klímaváltozásról, sem a társadalom 
szétszakadásáról, sem a hazai gazdaság és a vidék elsorvadásáról. A tizenegy évig 
elhanyagolt és kivéreztetett területeken, az egészségügyben és az oktatásban látszólag 
nőnek a források, de csak látszólag. Egyrészt a felsőoktatás 70 százalékát kiszervezték 
a Fidesz által ellenőrzött alapítványokba, a felsőoktatásra fordított költségvetési tételek 
így már nem közszolgáltatásokat finanszíroznak, hanem magánszolgáltatásokat, 
amiknek még van közhasznuk is. Nem látszik az sem, hogy hogyan fordulna meg az 
oktatás csökkenő színvonalának trendje, a Fudan Egyetem támogatása erre 
alkalmatlan. 

Az egészségügyben hasonló a helyzet. A növekvő források, amelyek messze nem 
fedezik sem az igényeket, sem az elmúlt tizenegy év forráskivonásait, betonba mennek, 
például az értelmetlen, rossz helyen lévő szuperkórház építésébe. Az egészségügyi 
béremelést sem folytatják úgy, hogy az alkalmas legyen megállítani a kritikus méretű 
elvándorlást. A szociális szektor tizenegy éve esedékes béremelését sem tervezik, még 
azt az 500 ezer forint bérkiegészítést sem kapják meg, mint a szintén frontvonalban 
helytálló egészségügyi dolgozók.  

Az egyre fenyegetőbb ökológiai és klímaválságra sem reagál a kormány 
költségvetési szinten. A költségvetésben nincsenek jelentős források a vízgazdálkodás 
átalakítására, az ökológiai mezőgazdaság kiépítésére, a megújuló energiák több 
fajtájának rendszerszintű fejlesztésére, az energiatakarékosság és -hatékonyság 
javítására, sem az épületek energetikai mélyfelújítására. Csak a végtelenül drága, 
korszerűtlen, szennyező, eladósító és nemzetbiztonsági kockázatot is jelentő 
atomerőműre van sok pénz. (Barcza Attila távozik az ülésről.) 
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Az önkormányzatok finanszírozásánál már a 2021-es költségvetés elfogadásakor 
világos volt, hogy a kormány valamifajta bosszút akar állni az önkormányzatokon. 
Nemcsak az ellenzékieken, hanem az egész szektoron. Az egész önkormányzati 
rendszer kivéreztetése és felszámolása folyik, hatáskörök és források elvételével. A 
jelen módosítás szerint 42 milliárd forinttal adnak többet a szektornak, miközben csak 
az iparűzési adó vállalkozóknál hagyása 84 milliárd forint, a gépjárműadó-elvétel 
35 milliárd forint mínusz, az ingyenes parkolás fenntartása több tízmilliárd forinttal 
jelent kevesebbet számukra. Ez 10-15 százalékkal kevesebb forrást jelent az 
önkormányzatoknak egy olyan évben, amikor pluszforrások kellenének a válság 
leküzdésére. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat figyelem. (Jelzésre:) 

Mesterházy képviselő úr következik. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Bár 2020 tavaszán már 

javában zajlott a koronavírus-világjárvány, illetve annak súlyos gazdasági hatásai már 
erősen mutatkoztak, azonban a kormány mégis makacsul ragaszkodott egy fiktív, a 
valóságtól messze elrugaszkodott költségvetési törvényjavaslat elfogadásához. Éppen 
ezért kevéssé meglepő, hogy végül a törvény módosítása az Országgyűlés elé került. 
Megjegyzendő, hogy a főbb tervezési számok nem kecsegtetnek túl sok jóval, a GDP-
arányos hiánycél ugyanis 2,9 százalékról 7,5 százalékra emelkedik, a GDP növekedése 
alacsonyabb lesz a korábban tervezettnél, az államadósság mértéke a tavalyi rekorder 
80 százalék feletti érték után jó, ha csökken valamennyit. (Szabó Zsolt távozik az 
ülésről.) 

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az adósságként felvett ezer és ezer 
milliárdokat a kormányzat továbbra sem a bajbajutott családok és vállalkozások 
megsegítésére fordítja, nem jut több a szociális támogatásokra, semmilyen többletet 
nem kapnak az alacsony nyugdíjból élők ellátásuk felzárkóztatására, az álláskeresési 
járadék idejének és összegének emelésére, a kivéreztetett városok támogatására. Ezzel 
szemben természetesen van pénz további felesleges presztízsberuházásokra. Minderre 
való tekintettel az MSZP a törvényjavaslat elfogadását nem támogatja. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt továbbadnám a szót, bejelentem, hogy 

Barcza Attilát Boldog István alelnök úr képviseli a továbbiakban, és Szabó Zsoltot pedig 
Kara Ákos fogja megbízottként képviselni. Bősz Anett képviselő asszony következik.  

 
BŐSZ ANETT (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Ahogyan az általános vitában 

rövid felszólalás keretében elmondtam, nincs köztünk abban vita, hogy a 2021-es 
költségvetés módosításra szorul, és abban sincs, hogy a kialakult gazdasági-társadalmi 
válság cselekvésre kötelezett minden kormányt, tehát ebben az értelemben nagyon 
fontos az előttünk fekvő törvénymódosító javaslat. Annak a módja, illetve a tartalma 
azonban már erősen vitatott, ahogyan az ellenzéki képviselőtársaim, az alelnök asszony 
és a képviselő úr is elmondta.  

Jó lett volna, hogyha egyszer változtatott volna a kormánytöbbség a stratégiáján, 
és az elmúlt öt hónapban egymásra figyelve keressük a választ a fennálló kihívásokra. 
Látszik ebből az anyagból, hogy a kormány ismételten saját hatáskörben kívánja 
intézni az összes főösszegnek az elosztását, úgy, hogy az egy dolog, hogy egyébként az 
ellenzéki képviselőkkel előzetesen nem vitatta meg, de most nem is tájékoztatott 
bennünket arról, hogy ezek a főösszegek majd hogyan kerülnek részletezésre. Úgyhogy, 
tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, önök nem vették észre, hogy történelmi 
felelősség nyomja a vállukat ebben a járványban, és jó lett volna, hogyha készek lettek 
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volna arra, hogy vitázzunk és adott esetben elfogadjuk egymás álláspontját arról, hogy 
ezek a kihívások milyen megoldást kívánnak. 

Az elmúlt hónapok egyébként úgy teltek itt, ebben a teremben és a másik 
bizottsági teremben, hogy a kormánypárti többség egyetlen levéllel elintézte, hogy nem 
kívánja biztosítani a Költségvetési bizottság határozatképességét, és egyébként a 
konzervatív politikai közösségből érkező volt ipari és kereskedelmi miniszter, valamint 
a szociáldemokrata és liberális koalícióban szolgálatot teljesítő pénzügyminiszter ültek 
egy asztalnál, egyébként kizárólag az ellenzék képviselőivel, illetve a német nemzetiségi 
szószólóval, aki még megtisztelte jelenlétével ezt az ilyen módon csak kétoldalúra 
sikerült kerekasztalt. 

Én azt gondolom, hogy ha ez a kerekasztal háromoldalú lett volna, akkor sokkal 
előrébb jutottunk volna. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek készek voltak egy 
asztalhoz ülni, úgy, hogy egyébként egyetlen intézmény sem köt össze minket, viszont 
összeköt az Országgyűlés és összeköt az, hogy kormány és ellenzék közösen felelős 
azért, hogy minél hamarabb nemcsak az egészségügyi, de a gazdasági-társadalmi 
krízisen is túljussunk.  

Nézzék! Az elmúlt egy év eseményei… - itt jártak a megyei jogú városok 
polgármesterei ebben a teremben. Nem baj, hogy nem volt elegendő szék, hogy 
leüljenek, az sokkal inkább probléma, hogy a kormánytöbbség jó előre tájékoztatta 
őket, hogy nem juthatnak szóhoz. Pedig, kérdezem én, hogy nem a polgármesterek-e 
azok, akik a legjobban tudják, hogy a saját településükön egy utcabútort vagy egy 
közterületet mennyibe kerül lefertőtleníteni. Nem a polgármesterek-e azok, akikhez 
közvetlenül bejut azoknak a bajbajutott polgártársainknak a kérelme, akik egyébként 
szociális ellátásra szorulnak? Én látom egyébként, hogy ebben a javaslatban a 
főösszegek mellett mind a hajléktalanellátásban, mind a szociális ellátásban részletes 
összegeket közölt velünk a Pénzügyminisztérium, amit köszönök, de egyúttal nézek 
vissza önökre, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim. Azt gondolom, hogy ezekben az 
ügyekben is az érintettekkel való egyeztetés lett volna a fontos.  

Az egy nagy kérdés például, hogy a megyei jogú városok és Szentendre 
vezetésére néztek-e egyáltalán és kérdeztek-e tőlük, hogy a fejenkénti 961 forintos 
költségvetési támogatást nem a járványra akarják-e fordítani, és hogy vajon most 
közművelődési feladatokra előirányzott összegre van-e szükség egy ilyen költségvetési 
keretben. Én azt gondolom, hogy ezt szabadon felhasználható keretté kellett volna 
tenni. Szerintem hogyha megkérdezték volna őket, valószínűleg ők is emellett érveltek 
volna. 

Nem kérdezték például szerintem a családi bölcsődéknek a vezetőit, hogy 
egyáltalán életben tudnak-e maradni az új költségvetési előirányzat mellett. Tudjuk, 
hogy a járvány alatt ezek az intézmények jelentős problémával küzdöttek, mindenféle 
módon próbálták megakadályozni a saját csődbe jutásukat. Volt olyan, amelyik a 
nyolcórás gyermekfelügyeletet már megosztotta bölcsődei szolgáltatásokra és aztán 
gyermekmegőrzésre, amiből persze sem a picik, sem a szülők nem vettek észre semmit, 
azt viszont tudjuk, hogy azért kényszerültek erre, mert a jelenleg fennálló fejkvóta azt 
eredményezi, hogy négyórás szolgáltatást tudnak nyújtani. Szerintem ez mindenképp 
elgondolkodtató, főképp úgy, hogy egyébként ezekre az intézményekre, majd amikor a 
gazdasági válságból kilábalunk, nagy szükség lesz, hogy az édesanyák dinamikusan 
tudjanak visszailleszkedni a bérmunkapiacra. 

Hogy ezzel a módosító javaslattal mi a legnagyobb probléma, én azt gondolom, 
az, hogy önök elhitték, hogy az érintettek bevonása nélkül egy olyan rendkívüli 
helyzetben, amit szerintem egyikünk sem tudott prognosztizálni, egy-egy hónapra sem, 
nemhogy egy évre előre, hogy az érintettek bevonása nélkül lehet egy ilyen 
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költségvetési módosító javaslatot elénk hozni, amit velünk sem vitattak meg. Szerintem 
ez egy elképesztően rossz és hibás lépés.  

De tisztelettel kérdezem önöket, hogy mi lesz majd akkor, amikor a következő 
néhány hónapban kiderül, hogy korai volt ünnepelni például a gazdaságvédelmi 
csomag sikerét úgy, hogy egyébként önöket tavaly ősszel arra kértük, hogy csak azzal 
szembesüljenek, hogy a kisvállalatok, illetve a munkavállalók valós helyzete milyen. 
Merthogy mást jeleztek különböző felmérések, és önök rendre az önök számára 
kedvező felmérések alapján tájékoztatták a polgárokat arról, hogy mi történik ebben az 
országban, mialatt ők a pénztárcájukban ennek az ellenkezőjét érezték. A megszűnő 
munkahelyek vagy a fizetés nélküli kényszerszabadságra küldött polgárok problémája 
csak ebben az évben fog ránk borulni igazán, mert ideig-óráig lehet átcsoportosítani, 
tisztelt képviselőtársaim, de azt gondolom, hogy ha nem közös a megoldáskeresésünk, 
egészen biztosan elbukunk ebben.  

Én azt gondolom, hogy elsősorban ezért nehéz most arra mit mondani, hogy a 
kormánypárti többség az ellenzéki képviselők támogatását is kéri a ’21-es költségvetés 
módosításához. Természetesen, államtitkár úr, erre szükség van, csak azt gondolom, 
hogy a képviselőtársainknak ennél nagyobb nyitottsággal kellene viszonyulni hozzánk. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még a képviselőtársak közül, a bizottság 

tagjai közül? (Senki sem jelentkezik.) Az alelnök úrnak egy kicsit átadom az irányítás 
lehetőségét.  

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

 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke: Egy nem túl hosszú, de remélem, 

hogy szándékaim szerint érdemi indoklással tudom elmondani, hogy miért szükséges 
az, hogy a költségvetés módosítására valóban sor kerüljön. Már csak azért is, mert az 
államtitkár úr pontosan tudja, hogy a 7000 milliárd forintos főösszegből összesen 
343 milliárd forintot költöttek a válságkezelésre. Ebből kifolyólag, hogyha egyébként 
pedig jóval magasabb lesz a hiány, most csak az első negyedévről beszélek, és itt 
1144 milliárd forintról beszélünk, akkor ebben az esetben nagyon indokolt, hogy végre 
egy tisztességes költségvetést hozzanak elénk, mert ez ebben a formában vagy a korábbi 
formát jelentősen meghaladta. 

De az, hogy ez hogyan sikerül, azt gondolom, hogy nagyon sok kívánnivalót hagy 
maga után. Továbbra is ott tartunk, mint ahol korábban voltunk, hogy a 2020-ról 
keveset, a ’21-ről itt egy általános tájékoztató volt, de már, hogyha minden igaz, a ’22. 
évet is beterjesztették. Én továbbra is azt mondom, hogy az Országgyűlés nemhogy 
valós döntési és ellenőrzési lehetősége érvényesülne, még az informálódás joga sincs 
meg az önök által tett formában, és éppen ezért ez így elfogadhatatlan. 

A pénzforgalmi előirányzat nem felel meg ténylegesen a várható, a kormányzat 
saját maga által prognosztizált összegének sem. Maga a prognózis is csak a 
Költségvetési Tanács felszólítására került bele az előterjesztésbe. A költségvetés ebben 
a formájában, mondhatom, hasznavehetetlen így, ahogy van. 

A stabilitási törvény instabilitási törvénnyé vált, a stabilitási törvény vészhelyzet 
idejére történt fékek beépítése nélküli felfüggesztése, amit kormánydöntéssel 
elvégeztek. Értem, hogy ezzel megteremtették a veszélyhelyzet miatti 
feljogosítottságukat, de a másik oldalról én biztos vagyok benne, hogy ez egy 
7,5 százalékos hiány megteremtésére és ilyen módon való tervezésre nem ad 
lehetőséget, és nem is indokolt, hogy ez így legyen. 
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A törvényjavaslatból hiányzik a reális múltelemzés is, ahogy mondták itt, és 
ráadásul az a gazdasági elemzés, amelyet én magam is keresek és annyiszor hiányolok 
a törvényjavaslat előterjesztései mellől, az önök rózsaszín elemzésében még ráadásul 
nem is igaz, hiszen regionálisan gyenge a magyar kormány teljesítménye, a magyar 
teljesítmény és éppen ezért gazdasági oldalról, azt hiszem, hogy óvatosabbnak kellene 
lenni. Szóval a múltelemzés és a makrogazdasági prognózis hiánya miatt, a bevételek, 
a várható kormányzati döntések titokban tartása miatt egyébként a kiadások realitása 
nem megítélhető, tisztelt államtitkár úr. A magas tavalyi és idei hiány jelentős részben 
nem a válságkezelés, hanem a kormány hatalmi, politikai finanszírozási céljainak a 
következménye. Ezt látjuk, ez van ide előterjesztve. 

Az Európai Unióban kiugróan magas beruházási ráta, amire nagyon szívesen 
hivatkoznak, ez annak az értékvállalásnak a bemutatása, hogy az elmúlt egy évben 
önöknek a tégla, a beton sokkal fontosabb volt, mint az emberek, és most is úgy tűnik, 
hogy ezt akarják folytatni, ha ehhez hozzátehetjük a további európai uniós forrásokat. 

Hosszan sorolhatnám részleteiben is mindazt, amit most itt felvillantottam 
önnek. De azt gondolom, hogy összegző megállapításként ezeket az állításokat 
szeretném, hogyha figyelembe vennék és ilyen módon módosítanák, vagy egyébként 
pedig nem elfogadható ennek a törvénynek a támogatása. Köszönöm szépen. Alelnök 
úr, köszönöm a segítséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése. (Senki sem 

jelentkezik.) Ilyet nem látok. Visszaadom a szót az elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Varju László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszönöm 

szépen. Nincs szó másról, minthogy az államtitkár úr következik. Parancsoljon! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen a 

szót, elnök úr. Ugyan az általános vita lezajlott, mégis, ha megengedik, néhány, a 
költségvetési módosítás karakterét érintő felvetésre reagálnék, és igyekszem a konkrét 
kritikákra is választ adni. 

Talán a legfontosabb dolog az, hogy a költségvetés véleményem szerint eszköz a 
társadalom- és gazdaságpolitikai célok elérése érdekében. Melyek ezek a célok? 
Közhelyszerűnek tűnik, de mégis: az élet védelme és a gazdaság védelme. Ezek a célok 
határozták meg az eredetileg elfogadott 2021-es költségvetési törvényt. Amikor ezt a 
költségvetési törvényt az Országgyűlés elfogadta, senki nem tudta, hogy milyen újabb 
hullámok jöhetnek a koronavírus-járvány folyamatában. Senki nem tudta, hogy 
ténylegesen milyen gazdasági hatásai lesznek ennek a folyamatnak, és senki nem tudta, 
hogy melyek azok az intézkedések, amelyeket még célszerű megtenni. 

Én azt gondolom, hogy az elfogadott 2021. évi költségvetésnek az alapkaraktere 
ma is valós, hiszen minden forrást biztosít az élet védelme érdekében és a gazdaság 
védelme, most már úgy fogalmazunk, a gazdaság újraindítása érdekében. De célszerű 
azért a költségvetési törvényt a mostani helyzethez igazítani. 

Hogyan történik meg ez az igazítás? Tartalmában valóban egy rég nem látott 
hiányt céloz a kormány az említett 7,5 százalékos szinttel, de teszi ezt úgy, hogy ez a 
hiányszint még mindig alacsonyabb, mint az európai uniós átlag. Itt van nálam a 
legfrissebb tagállami saját adatsor a hiányok várható szintjéről: az uniós átlagos hiány 
7,8 százalék. Hadd említsek meg néhány országot: Németország a GDP arányában 
8,9 százalékos hiánnyal számol, Franciaország 9,1-gyel, Olaszország 8,8-cal, a 
szomszédos Ausztria 8,4-gyel, a szintén szomszédos Szlovákia 7,4-gyel, Csehország 
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8,8-cal. Tehát ez a hiányszint valóban magyar történelmi távlattal nézve, legalábbis 
2010-ig bezárólag, egy magas hiány, de nemzetközi összehasonlításban nem 
kimagasló. Szerte Európában mindent megtesznek az élet és a gazdaság védelme 
érdekében, és emellett a nagyobb hiány azért Európa legtöbb országában az 
adósságráta növekedésével párosul. (Bősz Anett távozik az ülésről.) 

Hadd mondjam el, hogy az önök előtt lévő költségvetési törvényjavaslat fő 
számainak elfogadása esetén, a kormány szándékának teljesülése esetén az 
adósságráta az idei évben a tavalyi szinthez képest csökkenhet, a 80,4 százalékos 
tavalyi adósságráta 79,9 százalékos mértékre csökkenhet, az Unió adósságrátája 
növekszik, ’21 végére a tagállamok saját előrejelzése alapján ez 95,1 százalékot érhet el.  

Itt hadd jegyezzem meg azt, Mesterházy Attila képviselő úr úgy fogalmazott, 
hogy az államadósság rekordszinten van. Nincs rekordszinten! Tehát nézzük meg az 
Eurostat adatokat, tudjuk, hogy a 2010-es kormányváltáskor magasabb volt az 
adósságszint. Az pedig már részletkérdés úgymond, szinte csak részletkérdés, hogy azt 
az adósságot milyen költséggel finanszíroztuk és milyen volt annak az adósságnak az 
összetétele. Hála istennek, ma a magyar államadósságot, szemben a korábbi 
50 százalékos devizafinanszírozással, most 20 százalék alatti mértékben 
finanszírozzuk devizában, a kamatköltségek jelentősen csökkentek, tehát a 4 százalék 
fölötti GDP-arányos kamatköltség 2,3-2,4 százalék körül alakul, és ez a kifizetett kamat 
is egyre nagyobb mértékben lakossági befektetőkhöz kerül el. 

Tehát a költségvetés karakterét, ismétlem, az egészség védelme és a gazdaság 
védelme határozza meg. Hogyan módosította a kormányzati elképzeléseket a 
Pénzügyminisztérium, illetőleg a kormány, illetőleg milyen indítványt nyújtott be az 
Országgyűlés elé? Ha szabad itt felidéznem az elhangzottakat, Hohn Krisztina alelnök 
asszonynak, ha jól értettem, Bősz Anett képviselő asszony ellentmondott, hiszen Hohn 
Krisztina alelnök asszony úgy fogalmazott, hogy semmitmondó, összevont 
költségvetési javaslatról van szó, Bősz Anett képviselő asszony pedig idézett az önök 
előtt lévő javaslatból, úgy fogalmazott, hogy részletes adatokat közlünk. Tehát itt van a 
kezemben egy 81 oldalas dokumentum, aki ebbe belelapoz, az látja, hogy tételesen 
bemutatja a kormányzat, hogy mely előirányzatok módosítását javasolja. 

Rá is térek ezzel a konkrét észrevételekre. Hohn Krisztina alelnök asszony úgy 
fogalmazott, hogy a gazdaság védelme, illetőleg a mostani költségvetési javaslatban a 
gazdaság újraindításának célja alatt felsorolt előirányzatok csak kommunikációs 
célokat szolgálnak. Engedje meg, alelnök asszony, hogy ezzel azért erősen vitatkozzak, 
és hogyha a magyar adatokat kétségbe vonja, akkor szokás szerint az Európai Bizottság, 
illetőleg az Eurostat adatait hívom segítségül. Én azt gondolom, hogy az nem egy 
semmitmondó dolog, hogy az állami beruházások szintje a tavalyi évben - ismét 
egyébként - uniós rekordszintet ért el, GDP-arányosan 6,4 százalékos volt. Az elnök úr 
is hivatkozott arra, hogy ezen túl az országban megvalósuló összberuházásnak a szintje, 
a beruházási ráta európai szinten a top3-ban van. Tehát itt számos közgazdász ül ebben 
a teremben, pontosan tudjuk Keynes óta, a ’29-33-as válság óta, hogy a kormánynak 
anticiklikus módon keresletet kell élénkíteni. Ha a piacgazdaságban zavarok vannak, 
akkor az államnak kell a helyére lépni. Hogyan? Elsődlegesen beruházásokkal, hiszen 
ez teremt munkahelyet.  

Én azt gondolom, hogy itt nem pusztán kommunikációs dologról van szó. 
Nézzék meg, hogy mit teszünk és miről szól ez a módosító indítvány! Beruházások 
támogatásáról. Hány beruházás valósult meg az elmúlt időszakban és mennyi van 
folyamatban? Állami, illetőleg magánberuházás. Ezeknek köszönhető szerintem az, 
hogy a rendkívül nyitott magyar gazdaság az európai uniós átlagos 6 százalék fölötti 
tavalyi visszaeséshez képest 5 százalékkal zsugorodott. Zsugorodott, mint ahogy 
Európában mindenki elszenvedte a koronavírus-járványnak a hatását. De ismétlem, én 
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azt gondolom, hogy összességében más országokhoz képest jobban sikerült tompítani 
a visszaesés mértékét.  

Ha a számokat nézzük: munkanélküliség. Pontosan tudjuk, hogy milyen 
munkanélküliség jellemezte Magyarországot az előző gazdasági válság idején. 
Pontosan tudjuk. Most, ennél a gazdasági válságnál, ahol a visszaesés erőteljesebb volt, 
ágazatok álltak le egyik pillanatról a másikra, tehát erőteljesebb volt, mint 10 évvel 
ezelőtt, a 4,5 millió körüli foglalkoztatotti szintet meg tudtuk őrizni. Ez szerintem nem 
pusztán kommunikációs dolog, ezek a tényszámok.  

A képviselő asszony, alelnök asszony úgy fogalmazott, hogy az egészségügy és az 
oktatás területéről került sor forráskivonásra. Egyrészről engedjék meg, hogy 
fölidézzem a 2021-es, eredetileg elfogadott költségvetésnek az egészségügyi, oktatási 
számait, és összehasonlítsam mondjuk a 2010-es állapottal. Egészségügyre az eredeti 
költségvetés 917,6 milliárd forinttal szánt többet 2021-ben, mint 2010-ben, oktatási 
területen ez a szám 783,6 milliárd forint. Mind a kettő területen messze az inflációt 
meghaladó növekedésről van szó. És hogyha az alelnök asszony fontosnak tartja az 
egészségügynek a támogatását, akkor javaslom, hogy fogadja el azt az indítványt, amit 
a kormány benyújtott az Országgyűlés részére, hiszen ebben a hiányszintek 
meghatározásakor figyelembe vettük az idei évben végrehajtandó 293 milliárd forint 
összegű egészségügyi béremelésnek a hatását. Tehát ismétlem, az eredeti 2021-es 
egészségügyi számokhoz még hozzá kell adni az idei év januárjától végrehajtott 
béremeléseknek az összegét. 

Szociális terület. Abban egyetértek az alelnök asszonnyal, hogy ezen a területen 
is, mint sok más területen, jó lenne, célszerű lenne béremelést végrehajtani. Azt 
tényszerűen hadd mondjam el, hogy 2014 és ’17 között több lépcsőben volt intézkedés 
a szociális szférában, és azon dolgozunk, hogy amint a magyar gazdaság működése 
visszatér arra a szintre, ami az elmúlt éveket jellemezte, úgy a növekedéssel 
párhuzamosan reményeink szerint további bérrendezésekre is sor kerülhet. 

Vízgazdálkodás. Az alelnök asszony figyelmébe ajánlom a KEHOP-programokat 
vagy azt a költségvetési előirányzatot, ami hazai forrásként a Belügyminisztériumnál, 
agrártárcánál 17 milliárd forintos összegben rendelkezésre áll.  

Az önkormányzati rendszer kivéreztetése. Hadd emlékeztessek arra, hogy az a 
gazdaságpolitika, ami 2014 és ’19 között átlagos 4,1 százalékos gazdasági bővülést 
eredményezett Magyarországon, szemben az uniós 2,1 százalékos átlaggal, az 
önkormányzatok számára is jelentős többletbevételeket hozott. 2014 és ’19 között az 
önkormányzatok legfőbb bevétele, az iparűzési adóbevétel 50 százalékkal növekedett, 
a főváros tekintetében ez 60 százalék volt. Most, a válság alatt mindössze annyit 
kértünk az önkormányzatoktól, hogy vegyenek részt a védekezés költségeinek 
finanszírozásában.  

Tényszerű és tudom, hogy ma minden önkormányzatnak szűkösebb anyagi 
forrásai vannak, mint voltak tavaly vagy tavalyelőtt, ez tényszerűen így van. Szó volt a 
gépjárműadóról, tényszerűen így van. Kérem, hogy azt is lássák, hogy minden központi 
költségvetési szerv működési kiadásait csökkentettük annak érdekében, hogy az így 
felszabaduló forrásokat az említett egészségügyi védekezésre, illetőleg 
gazdaságvédelemre használjuk. 

Hadd mondjak egy számot a tavalyi évből! Több mint 1000 milliárd forint volt 
a járvány elleni védekezési alap kiadása a körülbelül 40 milliárd forintos gépjárműadó 
átirányításából származó összeghez képest. Tehát nemcsak nominálisan, hanem, azt 
gondolom, arányaiban is a védekezés legfőbb támasza a kormányzat és a központi 
költségvetés volt. Én azt gondolom, hogy ez így van rendjén. 

Mesterházy Attila képviselő úr hiány- és államadósság felvetése kapcsán még 
annyit szeretnék mondani, hogy abban egyetértek a képviselő úrral, hogy fontos 
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figyelnünk a hiány és az államadósság szintjét. Ezért is lényeges, hogy az adósságráta 
az idei évben a számításaink szerint csökkenhet, ezért is fontos, hogy a magas, 2010-
hez képest valóban összevethető mértékű adósságot ma piaci módon tudjuk 
finanszírozni, hiszen a befektetők látják azt, hogy megvan az esély a magyar gazdaság 
dinamikus növekedésére, épp ezért a korábbi évekhez képest, az előző válsághoz képest 
jóval olcsóbban finanszírozzák a magyar államadósságot. 

Bősz Anett képviselő asszony hozzászólását először is meg kell köszönjem, 
hiszen a képviselő asszony is úgy fogalmazott, hogy célszerű a módosítás. Azt is 
köszönöm, hogy a képviselő asszony áttekintette az önök előtt lévő 81 oldalas 
dokumentumot, valóban igyekeztünk részletesen bemutatni az önök előtt lévő 
módosításnak az irányait és a részleteit is. 

Két megjegyzése van a képviselő asszonynak, amire reagálnék közművelődés 
tekintetében. 6 százalékos béremelés valósult meg közművelődési területen, 
jogviszonyváltással párhuzamosan, és az önkormányzati fenntartású művelődési 
intézményeknél, könyvtáraknál, egyéb intézményeknél is a központi költségvetés állja 
a béremelésnek a fedezetét. Tehát a módosításban ez a többlet, amit a képviselő 
asszony lát, ez a béremelésekhez kapcsolódó többlet, itt a szabályokon pontosítottunk. 

Ami a bölcsődéket illeti, ott pedig két dolgot említenék meg. Az első, hogy a 
bölcsődék és az óvodák finanszírozását úgy határoztuk meg a koronavírus-járvány 
idején, hogy ne a ténylegesen bölcsődébe, óvodába járó gyerekek száma alapján, hanem 
az eredetileg beíratott gyerekek száma alapján kapják meg az intézmények a 
finanszírozást. Tehát hogyha betegségek miatt csökken az óvodába, bölcsődébe járó 
gyerekeknek a száma, az intézmény emiatt ne szenvedjen kárt.  

Azzal a megjegyzésével pedig, hogy a bölcsődékre szükség van, a képviselő 
asszonnyal abszolút egyetértek. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy értékelje azt a 
bölcsődefejlesztési programot, amelyet a kormány az elmúlt években megvalósított és 
amelyet az idei évben és a következő évben is folytatni kíván. Jelentősen növekedett a 
bölcsődéknek a száma, és bízom abban, hogy a munkaerőigény valóban szükségessé 
teheti majd azt, és a másik oldalról a munkát vállaló édesanyák számára pedig 
lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállalás és a gyerekvállalás ne egymást kizáró 
körülmény legyen. 

Végül Varju László elnök úr fölvetésére először hadd mondjam az informálódás 
joga tekintetében, hogy maximálisan egyetértek az elnök úrral abban, hogy az 
Országgyűlésnek a módosítás kapcsán célszerű a szükséges információkat biztosítani. 
Ezt igyekeztünk megtenni a 81 oldalas dokumentummal. Nemcsak azt mutattuk be, 
hogy az önök előtt lévő törvényjavaslat keretében melyek az Országgyűlés 
hatáskörében módosítandó előirányzatok, hanem azt is bemutattuk, hogy a kormány 
saját hatáskörben mit hajtott végre.  

Azért azt hadd mondjam el, hogy járvány alatt a kormánynak számos esetben 
lépnie kell, erre adott felhatalmazást az Országgyűlés. Nem egy különleges magyar 
specifikumról van szó, hanem szerte Európában a gyorsaság, bizony, életeket menthet, 
munkahelyeket menthet meg. A kormány élt azzal a jogával, amit az Országgyűlés a 
részére biztosított, és emellett ugyanakkor az Országgyűlés részére bemutatja, hogy 
melyek azok az intézkedések, amelyeket megtett és ennek milyen hatása van.  

Ami a stabilitási törvény módosítását illeti, nem akarom ismét elsorolni azokat 
a hiányszinteket, amelyek Európát jellemzik, nem véletlen, hogy az Európai Bizottság 
maga javasolta a hiányra és adósságra vonatkozó uniós szabályok felfüggesztését. Így 
tett a magyar kormány is, amikor a stabilitási törvény 3 százalékos hiányra vonatkozó 
javaslatának a felfüggesztését tette meg. Erről természetesen az Országgyűlésnek is 
joga lesz majd véleményt mondani, hiszen a törvénymódosításra is sor kell hogy 
kerüljön. De ismétlem, én azt gondolom, hogy a 3 százalékos hiánycélnak az idei évben 
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történő elengedése az életek, a munkahelyek védelme érdekében szükséges és célszerű 
volt. 

Ami pedig a magyar gazdaság teljesítményét illeti, igyekszem nem visszaélni a 
tisztelt bizottság idejével, ezért csak egy dolgot hadd említsek meg. Az IMF, a 
Nemzetközi Valutaalap hétfőn tette közzé prognózisát és véleményét a magyar 
gazdaság teljesítményéről. Kérem, nézzék meg, hogy mit mondtak ebben! 
Számszakilag az idei 4,3 százalékos növekedést abszolút reálisnak gondolják, ők is 
ezzel számolnak, a jövő évet tekintve még optimistábbak is, mint a kormányzat, és 
mind a járvány elleni védekezési intézkedéseket, mind a gazdaságvédelmi 
intézkedéseket helyénvalónak és időben meghozottnak gondolják. 

Tehát én nem pusztán kormányzati számokról adok önöknek adatokat, hanem 
Eurostat adatok alapján, nemzetközi intézmények véleménye alapján gondolom azt, 
hogy a kormányon kívül számos szereplő véli úgy, hogy összességében ebben a nehéz 
helyzetben a szükséges intézkedéseket meghoztuk, és ennek az eredményei látszódnak. 
Ennek jegyében javaslom a tisztelt bizottságnak is, hogy fontolják meg az önök előtt 
lévő javaslat támogatását. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár Úr! Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e további 

vélemény. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs hozzászólási szándék, akkor a 
részletes vita első szakaszát ezzel lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra. Ebben a szakaszban a házszabály 44. § (3) 
bekezdése alapján benyújtott képviselői módosító javaslat megvitatására és a bizottság 
további módosításra irányuló szándékának megfogalmazására van lehetőség. Elsőként 
a benyújtott képviselői módosító javaslatról való döntés következik.  

Összesen egy darab képviselői módosító javaslat érkezett, amelyet tárgyal a 
bizottság. A módosító javaslatot Bősz Anett, Mesterházy Attila, Csárdi Antal, 
Potocskáné Kőrösi Anita és Varju László képviselők nyújtották be. A kiosztott 
háttéranyagban szerepel a képviselői módosító javaslat pontokra bontva. A pontok 
összefüggenek, így egy szavazással dönt majd róluk a bizottság. 

Kérdezem a módosító javaslatot benyújtó képviselőket, hogy kívánják-e 
indokolni. (Senki sem jelentkezik.) Én jelentkezem, és akkor szeretném kérni az alelnök 
úr segítségét. 

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

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

Megadom a szót. 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, alelnök úr. Ezzel 

a módosító indítvánnyal, ami valóban több elemből áll, szeretnénk azt a hiányt pótolni, 
amely az előbbi vitában, illetve az előbbi gondolatokban már benne volt, hogy az 
emberekre nagyobb figyelemfordítás történjen. Ezért az önkormányzatok számára, 
ahol a legtöbbet foglalkoznak az emberekkel, bevételmódosításra adjon lehetőséget, és 
ilyen módon teljes körű kárpótlást kapjanak és ne elvonják az iparűzési adót. Ugyanígy 
az oktatás, a köznevelés területén, a szociális területen, a közszolgáltatók által végzett 
munka területén ezzel mindenképpen foglalkozni kell, erre majd szeretnék külön is 
kitérni. A méltányossági nyugdíj megemelése, annak kerete, hogy az ne csak a fele 
legyen, hanem, igenis, ez a 7125 forintra lehetőséget adjon, én azt gondolom, hogy ez 
egy fontos lehetőség, és ezért kérném szépen ennek a támogatását.  

Ilyen válságidőszakban, amikor az elemi lehetőség, ami a víz-, gáz-, 
villanyhasználatra vonatkozik, ezt a lehetőséget adjuk meg azoknak az 
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állampolgároknak, akik erre rászorulnak. De azt hiszem, hogy nem csodálkoznak azon 
a következő javaslaton sem, amikor a bérlakásépítés lehetőségét ajánljuk, bár tudom, 
hogy egészen szöges ellentétben álló gondolkodásunk van e tekintetben, önök 
mindenáron a tulajdont erősítik, és ilyen módon azzal szeretnék elérni, hogy a családok 
életkezdése, a fiatalok életkezdése működjön, de sajnos Magyarországon nincs 
mindenkinek 20-30-40 millió forintja erre. Éppen ezért a bérlakásprogramot nagyon 
fontosnak tartjuk, és így mehetnénk tovább. Utolsóként még mindenképpen 
megemlítem azt, ami az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésével segítene az 
embereknek. Ilyen módon azt gondolom, hogy kérem szépen, akceptálják ezt a dolgot. 

Köszönöm szépen, alelnök úr, a segítséget. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem az államtitkár urat, hogy a kormány 

támogatja-e a javaslatot, és közben visszaadom a szót az elnök úrnak.  
 

(Az ülés vezetését Varju László, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
VARJU LÁSZLÓ (DK), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Bocsásson 

meg nekem, államtitkár úr! Egy dologban hibáztam idáig, hogy az érveink között 
szerepel, a közszolgáltatóknak a bérkompenzációjáról szóló kezdeményezés. Kérdezem 
a tisztelt bizottságot, a körünkben van Kordás László elnök úr, aki a szakszervezeteket 
képviseli. Örömmel venném, ha két percben összefoglalhatná, hogy mi az oka, és mi 
érvelhessünk amellett, hogy márpedig ennek az indokoltsága teljes mértékben megvan.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy ha egyetértenek, elfogadják, hogy az elnök úr 
erre lehetőség kapjon, akkor ezt kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ez idáig 5 szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nagyon sajnálom. 
Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy sajnos nem kívántak önök szót 
és lehetőséget adni, hogy érvelni tudjanak emellett. (Kordás Lászlóhoz fordulva:) 
Nagyon sajnálom, elnök úr. Bocsánat!  

Államtitkár úr, öné a szó! 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. 

Az indítványt a kormány nem támogatja. Nagyon röviden hadd reagáljak az elnök úr 
által megemlített tételekre! 

Iparűzési adó, illetőleg gépjárműadó kérdéskörében: meggyőződésem szerint az 
egész országnak, beleértve az önkormányzatoknak is az az érdeke, hogy minél több 
munkaerőt megőrizzünk és a magyar gazdaság minél gyorsabban növekedési pályára 
álljon. Ha ebben egyetértés van közöttünk, akkor szerintem racionálisan levezethető 
az, hogy az iparűzési adót azoknál a településeknél hagyja a hatályos szabály, ahol az 
adott vállalkozás működik: nem az önkormányzat költségvetésében, hanem az 
önkormányzat területén működő vállalkozásoknál. Ha a vállalkozások ennek 
következtében könnyebben átvészelik a mostani járványt, és a gazdaság újraindítása 
keretében kormányzati támogatások segítségével gyorsabb növekedés valósul meg, 
akkor a helyi önkormányzatok anyagi helyzete is javulni fog. Hozzáteszem, hogy azért 
a válság előtti mutatók igen kedvezőek voltak akár a betétállomány, 
állampapírállomány, eladósodottság tekintetében. 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, közszolgálatot végző 
munkavállalók bérkompenzációja kapcsán azt még hadd jegyezzem meg, hogy az 
indítvány egyetlenegy önkormányzat tulajdonában lévő közszolgálatot végző cégről 
szól, másik településről nem. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire elvszerű, azon túl, 
hogy az önkormányzati tulajdonú intézmények béremeléséről azért mégiscsak az adott 
önkormányzatnak kellene dönteni. 
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Ami pedig az otthonfelújítást, az energetikai programokat illeti, rendkívül 
nagyívű otthonfelújítási program indult el, az önök előtt lévő törvénymódosítási 
javaslat 120 milliárd forintot biztosít otthonfelújításra. Az otthonfelújítás keretében az 
energetikai beruházások támogathatók, mindenkit arra biztatok, hogy éljen ezzel a 
lehetőséggel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor megállapíthatjuk, hogy a 

kormány nem támogatja a módosító indítványt. Ezért kérdezem a bizottság tagjait, 
hogy kíván-e még valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs további 
hozzászólási szándék, a vitát lezárom, szavazás következik a módosító javaslatról.  

Kérdezem, ki támogatja a T/15974/3. számú módosító javaslatot. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem támogatta? (Szavazás.) Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett, 8 nem ellenében a bizottság sajnos 
nem támogatta ezt a módosító javaslatot. 

Tájékoztatom önöket, hogy további módosítási szándék megfogalmazására is 
érkezett kezdeményezés kormánypárti képviselőktől. Ezt a kezdeményezést tegnap e-
mailben megküldtük a bizottság tagjainak. Kérdezem a kormánypárti módosító 
javaslat előterjesztőjét, hogy kíván-e szólni. 

 
DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ez egy jogtechnikai kérdés, 

határidőt módosítunk. A kormánypárti képviselők támogatják. 
 
ELNÖK: Megkérdezem az államtitkár urat, hogy a kormány támogatja-e a 

módosítási szándékot. 
 
BANAI PÉTER BENŐ államtitkár (Pénzügyminisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom. Kérdezem a bizottság tagjait, 

hogy kíván-e valaki élni a lehetőséggel. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  
Amennyiben nincsen hozzászólási szándék, akkor kérem, szavazzunk a 

kormánypárti kezdeményezésről! Kérem, hogy aki egyetért vele, jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet vele? (Szavazás.) Van-e olyan, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 9 igen szavazattal és 5 nem ellenében 
a bizottság elfogadta ezt a módosító javaslatot. 

A részletes vita második szakaszát ezzel lezárom. 
Most a házszabály 45. §-ában foglaltaknak megfelelően dönteni kell a saját 

módosítási szándékot tartalmazó, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
elfogadásáról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki 
nem értett egyet ezzel? (Szavazás.) Van-e olyan, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nem 
volt ilyen. 9 igen szavazattal, 5 nem ellenében a bizottság elfogadta ezt. 

Dönteni kell a részletes vita lezárásáról. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk a részletes vita lezárását. 

Dönteni kell a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról, azzal, hogy a döntés 
egyben a házszabály 44. §-ában foglaltaknak való megfelelésről szóló döntés is. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Van-e valaki, aki nem értett egyet? 
(Szavazás.) Köszönöm. Van-e valaki, aki tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 9 
igen szavazattal, 5 nem ellenében a bizottság elfogadta a jelentést. 

Tájékoztatom önöket, hogy a törvényjavaslat tárgyalása során a jövő héten a 
Költségvetési bizottság a Törvényalkotási bizottság szerepkörében jár el, megvitatja a 
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részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat, és esetleg megfogalmazhat 
további módosítási szándékot. Abban az eljárásban kell majd dönteni a plenáris ülés 
előadóiról. E bizottsági ülést május 12-én, szerdán, 10 órai kezdettel tervezem 
összehívni. A napirendi pontot ezzel lezárom. Az államtitkár úrnak és kollégáinak pedig 
megköszönjük a segítséget és a közreműködést. 

Egyebek 

A 3. napirendi pont az utolsó napirendi pont. Van-e ennek keretében bárkinek 
közérdekű bejelentenivalója? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor köszönöm 
szépen.  

Az ülés berekesztése 

A napirendi pont tárgyalását és egyben az ülést is bezárom. Köszönöm szépen. 
Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 55 perc) 

Dr. Szűcs Lajos 
a bizottság alelnöke 

 Varju László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra, Podmaniczki Ildikó és Farkas Cecília 
 


