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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a Gazdasági bizottság tagjait, kedves vendégeinket és az 
érdeklődőket. Mai második ülésünket megkezdjük. Képviselőtársaim megkapták az 
ülés meghívóját. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele, 
kiegészítése. (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a mai ülés napirendjét ezzel 
a tartalommal elfogadja. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével fogadta el a napirendjét.  

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

Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterjelölt kinevezés 
előtti meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) 
bekezdése alapján) 

Az első napirendi pontkeretében köszöntöm Navracsics Tibor miniszterjelölt 
urat, az Orbán-kormány korábbi miniszterét, illetve képviselőtársunkat, illetve 
miniszterjelölt úrral megjelenő államtitkárjelölt urakat: Ágostházy Szabolcsot, 
Latorcai Csaba urat, illetve Mayer Gábor urat.  

A miniszter úrnak szeretném jelezni, hogy a bizottsági meghallgatása a 
következő menetben fog történni. Elsőként ön kap lehetőséget arra, hogy expozét 
mondjon arról, hogy milyen tervei vannak, hogyan és milyen struktúrában fog dolgozni 
a minisztérium, utána képviselőtársaim kapnak lehetőséget arra, hogy egy körben 
kérdéseket tegyenek fel, illetve véleményt mondjanak, s végül arra kérem majd 
miniszter urat, hogy zárásként az elhangzott kérdésekre, illetve véleményekre 
válaszoljon.  

A házszabályi rendelkezések szerint a miniszteri meghallgatás a jelölt 
alkalmasságáról szól. Tehát képviselőtársaimat szeretném arra kérni, hogy kifejezetten 
olyan kérdéseket tegyenek fel, amelyek Navracsics Tibor miniszterjelölt úrnak a 
területfejlesztési miniszteri poszt ellátásához való alkalmasságáról szólnak. Öné a szó, 
miniszter úr, miniszterjelölt úr. 

Dr. Navracsics Tibor expozéja 

DR. NAVRACSICS TIBOR területfejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 
beszélhetek az előttünk álló négy év főbb célkitűzéseiről. Az általam képviselt terület 
két nagy alterületből áll, és némileg eltér a két alterület munkamódszere és 
megközelítési módja is. Egyrészt az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter leszek ebben az értelemben, én ezt alapvetően közreműködő, működtető 
feladatnak szánom. A célunk az, ahogyan eddig is, hogy kormányoktól függetlenül az 
uniós források felhasználásánál ne az a kormányzati alegység, jelen esetben a mi 
alegységünk legyen az, amelyik megmondja a fejlesztéspolitikai célkitűzéseket, amely 
az uniós források beszerzéséről és eljuttatásáról gondoskodik, hanem a tárcákkal 
együttműködve, közösen kormányzati prioritásokat, és ezen belül a tárcák által 
meghatározott szakpolitikai prioritásokat kövessünk, és ezekhez a fejlesztésekhez 
szolgáltassuk a megfelelő anyagi hátteret.  
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A másik terület pedig maga a területfejlesztés, amely sok szempontból 
szakpolitika-alakítási tevékenységet is jelent, sőt tulajdonképpen ennél is többet. A 
célunk az, hogy a magyar fejlesztéspolitika, amely az elmúlt 30 évben azt mondhatjuk, 
hogy alapvetően Budapestről irányított országos prioritások mentén meghatározott 
ágazati dominanciájú fejlesztéspolitika volt - és ebből a szempontból nagyon jó 
eredményt is mutatott fel, hiszen Magyarország folyamatosan zárkózik fel az Európai 
Unió átlagához, még akkor is, ha tudjuk, hogy vannak regionális problémák, sőt éppen 
azért, mert tudjuk, hogy vannak regionális problémák -, ezért a jövőben ez egy területi 
dimenzióval is gazdagodjon, vagyis egy olyan fejlesztéspolitika legyen, nem a mostani, 
hanem az azt követő hétéves pénzügyi kerettervben, amely már lehetővé teszi az 
egymástól időnként eltérő regionális célrendszerek elérését, teljesítését, és ennek az 
elérésnek a támogatását.  

Ami az európai uniós források területét illeti, itt államtitkári szinten a terület 
irányítója Ágostházy Szabolcs úr, ahogy eddig - ugye, ő a Miniszterelnökségnél eddig is 
ennek a területnek az irányítója volt, a jövőben a mi terültünkön is. Az ő feladata, ahogy 
eddig is, úgy a jövőben is az lesz, hogy az európai uniós források lehívásának, illetve 
folyósításának hatékony rendszerét alakítsa ki és működtesse.  

Ennek keretében az irányító hatóságok jelentős része egy intézményi keretben a 
Miniszterelnökség alá fog tartozni. Nem szűnnek meg az irányító hatóságok, és nem 
szűnik meg az irányító hatóságok önállósága sem. Ilyen értelemben tehát nem lesz 
módosulás a mostani állapothoz képest. A különbség csak abból adódik, hogy míg 
eddig a különböző tárcákhoz, különböző minisztériumokhoz helyezték el az irányító 
hatóságokat, a jövőben a Miniszterelnökség lesz az anyaintézménye az irányító 
hatóságoknak.  

Nem öncélú integráció itt a célunk, hanem éppen az, hogy ezáltal az integráció 
révén jobban lássuk a szinergiákat, szüntessük meg az esetleges párhuzamosságokat, 
és találjuk meg azokat az együttműködési pontokat, amelyek hatékonyabbá teszik az 
európai uniós források felhasználását, adott esetben megszüntessük azt a jelenséget is, 
amire itt, Magyarországon, de más EU-s tagállamokban is sokat panaszkodnak, hogy 
sokszor az európai uniós programok, az operatív programok egymást nem kiegészítve, 
hanem egymással párhuzamosan, egymásra romboló hatást kifejtve jelennek meg. Ez 
tehát a célunk. Ágostházy Szabolcs a terület tapasztalt szakértője, ebből adódóan abban 
bízom, hogy a továbbiakban is olyan jó színvonalon látja el a munkáját, mint eddig.  

A másik nagy terület a területfejlesztés, ami, mint említettem, sok szempontból 
szakpolitika-alakítást is jelent. Mayer Gábor lesz az államtitkára és a gazdája ennek a 
területnek. Gábort alapvetően a felsőoktatási és kutatói szférából sikerült idehozni. 
Annak idején, amikor én az északnyugat-magyarországi gazdaságfejlesztési övezet 
kormánybiztosa voltam, akkor Gábor volt az, aki a Széchenyi Egyetem kutatójaként 
gyakorlatilag az észak-dunántúli gazdaságfejlesztési programot megalapozta, az ehhez 
szükséges adatbázist kialakította és használta. Most azt kérném tőle, hogy mindezt 
országos szinten is tegye meg. Az a célunk, hogy legyen egy olyan rálátásunk a területi 
folyamatokra, amely a politikai döntéshozatal számára is érzékelhetővé és 
értelmezhetővé teszi a Magyarországon, illetve Európában zajló területi folyamatokat.  

Mint említettem, Magyarország egy ez idáig sikeres felzárkózási folyamat 
részese, ahol az Európai Unió átlagához sikeresen és gyorsuló ütemben zárkózik fel, 
ugyanakkor tudjuk, hogy mind a mai napig vannak olyan régiók Magyarországon, 
amelyek az Európai Unió legszegényebb régiói közé tartoznak. Ez önmagában egy 
fejlesztéspolitikai kihívást jelent, nemcsak nekünk, de az uniós fejlesztéspolitikának is, 
hiszen azt láthatjuk, hogy az Európai Unió, akár regionális fejlesztéspolitikában, akár 
a kohéziós politikában, bár heroikus erőfeszítéseket tesz, de igazából nem tudja 
csökkenteni a különböző régiók között meglévő fejlettségi szakadékot. De ez kihívást 
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jelent természetesen a nemzeti fejlesztéspolitikában is, egyrészt meg kell találnunk 
azokat a hatékony eszközöket, amelyekkel ezeket a régiókat a nemzeti átlaghoz fel 
tudjuk zárkóztatni, másrészt pedig egy olyan szofisztikáltabb fejlesztéspolitikai 
eszközrendszer kialakítását teszi lehetővé, amely az egyes régiók eltérő szükségleteire 
adja meg az adekvát kormányzati választ.  

A terület általános miniszterhelyettese és parlamenti államtitkárként a 
parlamenti képviseletet is ellátja Latorcai Csaba államtitkár, illetve államtitkárjelölt úr 
jelen pillanatban, de államtitkár még most is… (Jelzésre:) Igen. Ő nyilvánvalóan azokat 
a feladatokat fogja ellátni, amelyek a parlamenti vagy politikai államtitkár 
feladatkörével együtt járnak.  

A mi feladatunk erre a ciklusra rövid és középtávú feladatokra osztható. Rövid 
távú feladatként azt tűzöm ki célul magunk számára, hogy az év végéig érjük el, hogy 
az európai uniós források tekintetében a két fontos megállapodást aláírjuk az Európai 
Bizottsággal. Az egyik az operatív programok uniós finanszírozásának folyósítását 
lehetővé tevő partnerségi megállapodás. Itt Magyarország tavaly év végén beadta a 
partnerségi megállapodás alapjául szolgáló dokumentumokat, és meglehetősen jól 
állunk a tárgyalásokkal, legalábbis a többi tagországhoz képest. Abban bízunk, hogy 
sikerül az év második felében aláírni itt a megállapodást, és ezzel biztosítani tudjuk az 
operatív programok további finanszírozását.  

Az, hogy jelen pillanatban a partnerségi megállapodás nincsen aláírva, még nem 
jelenti azt, hogy nem is indultak volna el az operatív programok, hiszen már voltak 
pályázati kiírások, és a nemzeti költségvetésből előfinanszírozva elindultak már az 
operatív programok. De nyilvánvalóan a középtávú megnyugtató megoldása ennek az, 
ha mindehhez az uniós források is társulni tudnak már. 

Illetve a másik dokumentum pedig az újjáépítési és ellenállóképességi program 
aláírását jelenti, amelyet szintén szeretnénk elérni az év második félévében azért, hogy 
az újjáépítési és ellenállóképességi alap forrásai is meg tudjanak nyílni, és meg tudjuk 
kezdeni azon programok finanszírozását, amelyek ebben a programban szerepelnek, és 
amelyek az Európai Unió jóváhagyását is bírják.  

Ezek a rövid távú céljaink, illetve ezzel párhuzamosan szervezetépítési 
szempontból immár említettem, az irányító hatóságok működésének és eljárásainak 
átvizsgálásával, áttekintésével megpróbáljuk racionalizálni a folyamatokat, hogy 
lehetőség szerint gyorsítsuk az európai uniós források kihelyezését, és általában az 
egész pályáztatási rendszert. Ehhez épülnek fel fokozatosan a területfejlesztési 
területen a középtávú céljaink, ami a magyar politikai döntéshozatalban a területi 
dimenzió fokozottabb megjelenítését szolgálja, ami jelen pillanatban azt a problémát 
kell kezelje, hogy vannak olyan térségeink, amelyek, mint már említettem, alapvetően 
felzárkózási gondokkal küzdenek az uniós átlaghoz és a nemzeti átlaghoz is, és vannak 
olyan régióink, vannak olyan területek, amelyek ugyan magyarországi vonatkozásban 
élenjárónak tűnnek, vagy az átlag fölötti teljesítményűnek és anyagi helyzetűnek 
tűnnek, de ha a tágabb regionális összehasonlításban vizsgáljuk, akkor egy nagyon erős 
versenyképességi és munkaerő-elszívási nyomásnak vannak kitéve. Gondolok itt 
elsősorban az Észak-Dunántúlra, a Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl területére, 
ahol, ha a magyarországi adat-összehasonlításban vizsgáljuk, akkor jól teljesít ez a 
régió, de ha ezt egy tágabb, térségi összehasonlításban nézzük, akkor már látjuk, hogy 
a Pozsony környéki szlovák régiók, az osztrák Burgenland, Bécs, tágabban Bajorország, 
Baden-Württemberg és Lombardia nagyon erős munkaerő-elszívó hatást gyakorol, és 
sok szempontból ez versenyképességet csökkentő tényező is ebben a régióban.  

Azt kell tehát megtalálnunk, nem rövid távon - sajnos én nem vagyok annyira 
optimista, hogy rövid távon megtalálnánk ezeket a megoldásokat, de abban bízom, 
hogy a ciklus végére lesznek már válaszaink ezekre a folyamatokra, hogy hogyan tudjuk 
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az eltérő profillal rendelkező régiók eltérő problémáit megfelelő pénzügyi és szabályozó 
eszközrendszerrel befolyásolni. Bevezetőnek ennyit gondoltam volna, elnök úr, állok 
rendelkezésükre a képviselőknek. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Z. Kárpát Dániel képviselő úr 

kért szót elsőként. Öné a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Nem 
gondoltam volna, hogy másodszor is ilyen gyors leszek, de nagyon fontos kérdések 
kerültek szóba az expozéban, amit köszönök, mert mindenre kiterjedő volt az érintett 
területeket illetően.  

Az EU-források felhasználásának hatékonyságát illetően szerintem a 
képviselőtársaim nagyon sok kérdést fognak megfogalmazni. Én egy olyan területen 
szeretnék tisztán látni, ahol, úgy gondolom, hogy talán még csak a leendő kormány feje 
vagy esetleg egy-két minisztere láthat teljesen tisztán, ez pedig a lakhatás, a lakhatási 
szféra és a területfejlesztés ehhez kapcsolódó részei.  

Ellenzéki és lakhatással foglalkozó szakpolitikusként igen kimerítően 
egyeztettem azokkal a civil szervezetekkel, azokkal a közületekkel, akik ezen a területen 
munkálkodnak, és visszatérő kritikájuk, egyébként a mindenkori kormánnyal 
szemben, hogy nagyon ritkán van a lakhatási területnek egy dedikált feje. Volt László 
képviselőtársam személyében egyszer egyébként egy ilyen, de azt látjuk, hogy akkor is 
több minisztérium, illetve államtitkárság között volt szétszórva ez a nagyon-nagyon 
kulcsterület.  

Megint csak egy olyan területről beszélünk, hogy talán frissen bekerült 
képviselőtársaim a kormányzati oldalon, ha csak a Fidesz-univerzum sajtóorgánumait 
olvassák, vagy azzal ismerkednek, akkor talán úgy gondolhatják, hogy a lakhatás, 
otthonteremtés frontján minden rendben van. Ugyanakkor van nekünk egy KSH-nk, 
és nagyon sokszor szembejön a rögvalóság, itt abban a formában, hogy az utóbbi évek 
fideszes kormányzásai alatt volt olyan időszak, amikor kevesebb mint nyolcezer új 
építésű ingatlant adtak át. Nagyon jól tudjuk, hogy évente 40 ezret kéne átadni, nem 
engedélyt kiadni, hanem kész ingatlant átadni annak érdekében, hogy százévente 
cserélődjön le a teljes ingatlanállomány. Az a nyolcezres adat, ami egyébként 7800-
7900 volt, több mint 500 évenkénti ingatlanállomány-cserélődést tett volna abban az 
időszakban lehetővé. Most szerencsére ilyen huszonezer környéki adatnál tartunk, de 
ez a 200 évenkénti cserélődés is talán egy békásmegyeri panelház tekintetében nem 
lehet opció. 

Azt látjuk, hogy a lakhatási fronton csak akkor van esély rendet tenni, ha az 
érintett minisztériumok, államtitkárságok az eddiginél egy sokkal szorosabb 
együttműködésbe kezdenek, és itt a családtámogatási rendszer, a területfejlesztés, a 
gazdaságfejlesztés és minden ideértett minisztérium nagyon szorosan nemcsak 
együttműködik, de kinevez a terület számára egy dedikált felelőst saját maguk közül.  

Mi még nem láthatunk abban tisztán, hogy az önök portfoliódiverzifikációja 
során ki lesz az, aki ezért a területért felelhet. Egy ellenzéki képviselő számára ez 
kellemetlenséget jelent, mert a témában nem tudja, hogy kit interpelláljon, de ennél 
sokkal nagyobb a baj, ha egy hosszú távú koncepciónak nincs egy témafelelőse, egy 
határideje. Azt látjuk, hogy egyrészt vannak szigorúan vett gazdasági kérdések, például, 
hogy a mögöttes adórendszer változik-e vagy sem. Azt is látjuk, hogy az állami 
nagyberuházások szintén kapcsolódnak ide, hiszen elszívnak nagyon komoly 
kapacitást adott esetben másfajta építőipari vagy lakhatással kapcsolatos 
beruházásoktól. Itt az új típusú zöldberuházások szintén befolyásolják ezt a területet, 
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és nagyon szeretnék tisztán látni abban, hogy van-e valamilyen állami hátterű 
koncepció a területért felelősek fejében. 

Ami a területfejlesztéshez kapcsolódik, az egy általunk régóta szorgalmazott 
állami hátterű bérlakásprogram koncepciója. Itt látjuk azt, hogy nagyon komoly 
kedvezmények voltak elérhetők a saját tulajdonú ingatlanok kapcsán és az 
otthonteremtés, mondjuk, új építésű ingatlanvolumen kapcsán, viszont azt látjuk, hogy 
van egy nagyon komoly társadalmi csoport Magyarországon, aki egyszerűen nem keres 
annyit, hogy megjelenhessen, adott esetben, bankhitelesként és tulajdonosként, vagy 
például korábban államilag támogatott LTP-vel gyűjtötte össze egy bankhitel esetében 
az önrészre valót. Amikor önök megszüntették a lakáscélú előtakarékosság állami 
támogatását, akkor sok esetben elnehezültek ezek a kezdeményezések, nagyon sokan 
szorultak a 160-170 ezer forintos fővárosi albérletekbe - egyébként nem sokkal 
alacsonyabb az ár most már a vidéki nagyvárosokban sem sajnos -, és egy nagyon 
komoly társadalmi csoportot látunk, akinek lennének családalapítási, gyermekvállalási 
céljai, szülőföldön boldogulási céljai, ezt ugyanakkor a lakhatási nehézségek miatt nem 
tudják realizálni.  

Éppen ezért miniszterjelölt úrnak nemcsak azt a kérdést szegezem, hogy ki felel 
a terület melyik részéért a minisztériumi portfólióban, hanem ki lesz a fő-fő-fő 
témafelelős, akin majd számon tudjuk kérni azt, hogy ezen a területen történik-e 
előrelépés, illetve, ha nem, akkor miért. A cél nyilván az lenne, hogy meg kéne vizsgálni 
az ingatlanportfóliót, ezen belül egy külön panelprogramra is szükség lenne, egy külön 
bérlakásprogramra szükség lenne, hangsúlyozom: nem csak szociális lábbal. Tehát 
nehogy az a látszat keljen itt, hogy kizárólag szociális programról lenne szó. Nem, üzleti 
alapon és piaci alapon a szülőföldön boldogulás érdekében, számomra mint jobboldali 
ellenzéki képviselő számára nagyon fontos az, hogy a családok itthon maradása 
szempontjából is egy versenyképes programot dolgozzunk ki. Hovatovább nem 
feltétlenül a területfejlesztéshez kapcsolódik - bár nem tudom, hogy önök hova 
osztották el -, a mintegy félmillió üresen álló hazai ingatlan sorsa is vizsgálatot 
érdemelne. Ha csak az egytizede bérlakásként hasznosítható lenne, már nagyot léptünk 
volna előre. Egyébként a piacot is kisimítaná mindez, ha az a kínálati szűkösség, ami, 
mondjuk, az albérletek piacán fennáll, egyértelműen csillapodna, ha ebbe az irányba 
elindulnánk. Köszönöm a leendő válaszokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Riz Gábor képviselő úr kért szót. Öné 

a szó. 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterjelölt 

Úr! Államtitkárjelölt Urak! Én 6 kilométerre lakom a Felvidéktől, Szlovákiától, és Ózd 
e tekintetben, hasonlóan, mint Észak-Magyarország sok-sok települése, városa, ezer 
szállal kötődünk a határon túli magyar területekhez, illetve azokhoz a 
szomszédainkhoz, akikkel közösen alkotjuk a visegrádi négyek tagállamait. Ez a jó 
kapcsolat az utóbbi években megnyilvánult többek között gazdasági, társadalmi 
együttműködésekben, abban, hogy bátrabban támaszkodtunk az ottani munkaerő 
mozgására, határon innen és túl. 

A kérdésem arra vonatkozik, hogy a határon kilépve milyen elképzelésekkel 
rendelkezik miniszterjelölt úr, hogy tovább szélesíteni az infrastruktúrát, amely 
nagyobb keresztmetszetet biztosít a határon átkelő munkaerőnek, árunak, terméknek, 
szolgáltatásnak, hiszen sok esetben a korábban kijelölt határátkelőhelyek mellett nem 
épültek, nem nyíltak újak, de szükség lenne rá. Tehát a kishatár menti forgalom 
szélesítése indokolt lenne. Illetve azok a nagy infrastrukturális elemek, mint például 
Kassa felé olyan szárnyvonal újranyitása, mint Tornanádaska, illetve Szendrőn 
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keresztül Miskolc megközelítéssel, amelyből két kilométer hiányzik, és a műszaki 
tartalom javarésze megvan a magyar határon, de a gépi partnernek a jóváhagyása is 
kellene ahhoz, hogy újra élővé, elevenné váljon a Bódva völgye gazdasági-társadalmi 
szempontból is, hiszen már ma is Kassa környéki, felvidéki szlovákok, magyarok bátran 
települnek át erre az oldalra, illetve végeznek magyarok munkát Kassa környékén. 

Ezek a kapcsolatok azok, amelyek egyébként szervessé teszik az 
együttműködésünket, és arra biztatnám miniszterjelölt urat, hogy e tekintetben is a V4-
ek szintjén bátran bocsátkozzunk olyan egyeztetésekbe, amelyek ezeket a lehetőségeket 
tovább szélesítik, hiszen itt Közép-Kelet-Európában számunkra nagyon fontos ennek 
az államcsoportnak az együttműködése. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Dávid Ferenc alelnök úr kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. DÁVID FERENC (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök 

úr. Én is nagy tisztelettel üdvözlöm miniszterjelölt urat és jövendő munkatársait. Két 
fő csapásirányban egy-egy kérdést szeretnék föltenni. 

Miniszterjelölt úr említette, hogy végül is azon túl, hogy az európai források 
lehívása, működtetése képezi a feladatok egy jelentős részét, és említette, hogy a 
különböző operatív programok között azért hosszú évek alatt tapasztaltunk némi 
disszonanciát, némi ellentmondást. Én személyesen a munkám során sokat 
tapasztaltam, hogy bizony ezek az operatív programok néha, nem mondom, hogy 
kioltják egymást, de legalábbis párhuzamosságokat felfedeztünk.  

Ebből a megközelítésből, amit ön fölvetett, jutottam arra a gondolatra, hogy 
megkérdezem öntől, hogy most már ilyen tapasztalatok után, és ami még előttünk van 
- ez egy hétéves program, tehát itt vagyunk a küszöbön -, tud-e mondani arról valamit, 
hogy milyen módon próbálják ezeknek a programoknak a hatékonyságát mérni. Tehát 
tudom, hogy nagyon nehéz dolog, mert sok eltérő karakterű program van, de én azt 
gondolom, ahol ilyen forrásmennyiség áramlik be, ott valamiféleképpen mérni kell 
ezeknek a pénzeknek a felhasználását. Ez lenne az első kérdésem, ha erre tudnának 
valamiféle, nem mondom, hogy részletes módszertant, de hogy milyen irányultságban 
gondolkodnak, és hogy a szervezeten belül lesz-e ilyen elkötelezettség.  

A másik kérdésem a fejlesztéspolitikával kapcsolatos. Itt igazából lehetséges, 
hogy ez egy rövid expozéba nem fért bele, de én azért kíváncsi lennék rá, és ha egy-két 
mondatot mondanának róla, azt megköszönném. Nagyon fontosnak tartom, a 
miniszter úr is mondta, hogy igazából ne Budapest-centrikusan dőljenek el dolgok, 
hanem végül is látjuk azt, hogy az ország egyes régióiban milyen elmaradottság és 
milyen különbségek vannak, és hogy pontosan lehet látni, térképpel be lehet 
bizonyítani, hogy melyek a depressziós körzetek, és azt is tudjuk, hogy hol nem kell 
segítséget adni. De azt gondolom, hogy ha ezt alaposan és jól akarjuk felmérni, akkor 
két olyan pontot szeretnék mondani, amivel szerintem a minisztériumnak majd 
foglalkoznia kell.  

Az egyik az önkormányzatokkal való kapcsolattartás. Azért Magyarországon elég 
vegyes színezetű az önkormányzati rendszer. A megyei közgyűlési rendszer viszonylag 
tiszta, de a települési, városi elég vegyes képet mutat. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a 
rendszerbe valamilyen úton-módon, de mindenképpen intézményesített rendszerben 
be kell vonni a területi önkormányzatokat.  

Ehhez kapcsolódik a másik kérdésem és felvetésem. Nagyon-nagyon régen - 
nem tudom, hogy most milyen hatékonysággal - a regionális fejlesztési tanácsok 
működtek. Ennek az utóbbi években, én úgy éreztem, egy picit elveszett a jelentősége. 
Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ahogy az önkormányzatokat célszerű 
bevonni ebbe a döntési folyamatba, én azt gondolom - és kicsit hazabeszélve is -, hogy 
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a vállalkozásokat ebbe a nagy projektbe nem bevonni, szinte bűn. Tehát amikor 
fejlesztésekről van szó, akkor nagyon fontos nyilvánvalóan az, amiket Z. Kárpát Dániel 
kollégám, barátom elmondott a lakhatás kérdéséről, de én azért hadd tegyem hozzá a 
másik oldalát is. Ha ezeket a pénzeket hatékonyan akarják elkölteni, akkor valamiféle 
módon, akár új néven, akár teljesen mindegy milyen módon - egyébként szerintem 
nem a forma dönti el -, ebbe a munkába mindenféleképpen be kell vonni az adott régió, 
az adott megye vállalkozásainak a képviselőit. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Tordai Bence frakcióvezető úr kért szót. 

Öné a szó. 
 
TORDAI BENCE (Párbeszéd): Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm 

miniszterjelölt urat és munkatársait. Önt konszolidált européer szereplőnek tartják 
sokan az ötödik Fidesz-kormányban. Az a kérdés, hogy tervez-e megfelelni ennek a 
bélyegnek vagy éppen jelzős szerkezetnek, és ha igen, akkor ez mennyiben jelent 
eltérést a kormány eddigi kurucos szabadságharcos politikájától.  

Konkrétan öntől várják azt, hogy a 7. cikkely szerinti eljárás és a jogállamisági 
viták ellenére hazahozza Brüsszelből azt a sok ezer milliárd forintot, azt a minden 
magyar állampolgárnak több mint 1,5 millió forintnyi forrást, ami nyilvánvalóan 
Magyarország további fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Az volna a kérdésem, 
hogy ennek érdekében milyen változtatásokat kezdeményez és fognak majd eszközölni 
a kormány politikájában. Például számíthatunk-e arra, amit egy tavalyi interjúja 
alapján remélni lehet? Az egyik kritika az, hogy annyira súlyos és rendszerszintű a 
korrupció, annyi visszaélés van ezzel kapcsolatban, és annyira nem tudják az európai 
szervezetek az uniós adófizetők pénzének a sorsát nyomon követni, hogy már csak ezért 
sem adnának forrásokat Magyarországnak. Ön ezzel kapcsolatban az ATV Egyenes 
beszéd című műsorában azt nyilatkozta tavaly - szó szerint idézem -: „Az Európai 
Ügyészséghez való csatlakozást annak idején még igazságügyi miniszterként én 
kezdtem, és én fordultam a magyar Országgyűléshez, hogy ítéljék meg, mert úgy 
gondoltam, hogy a magyar szuverenitást az Európai Ügyészség akkori formájában 
olyan mértékben érintette volna, hogy a legfőbb magyar állami szervnek, az 
Országgyűlésnek kell döntenie, és ugye, az Országgyűlés akkor úgy döntött, hogy lehet 
csatlakoznunk hozzá.” Azt szeretném kérdezni, hogy akkor számíthatunk-e például 
arra, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozást kezdeményezi a következő 
időszakban, és ha igen, akkor ebben számíthat-e majd a miniszterelnök támogatására.  

A másik pedig a területfejlesztési támogatásokkal, úgy általában a fejlesztési 
pénzek odaítélésével kapcsolatos. Visszatérő kritika, de az elmúlt 12 évben nagyon és 
joggal erősödött fel az, hogy a településvezetők politikai pártállása, vagy legalábbis a 
kormányzathoz való hűsége, a választási eredmények és ehhez hasonló politikai 
szempontok alapján osztják a fejlesztési pénzeket. Nyilván ön elviekben ezt 
természetesen ellenzi. Az volna a kérdésem, hogy fog-e születni egy olyan átlátható, jól 
lekövethető kritériumrendszer, egy olyan mutatószám, ami alapján az egyes 
településeknek, kistérségeknek, régióknak jutó pénzeket lehet követni, hogy milyen 
szempontok szerint ítélték oda, hol mennyit kaptak, és ahol nem kapnak, ott vajon 
miért nem, hiszen a kampányban is számos olyan konkrét eset került napvilágra, 
amikor fejlesztési pénzek elvonásával vagy továbbra sem odaítélésével fenyegették a 
nem a kormányzati kampány szolgálatába álló polgármestereket. Tehát e tekintetben 
számíthatunk-e valami konkrét változásra, fejlődésre az ön minisztersége esetén? 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási igényt nem látok. Megkérem 
miniszterjelölt urat, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre, véleményekre. Öné a 
szó. 

Dr. Navracsics Tibor válaszai 

DR. NAVRACSICS TIBOR területfejlesztési miniszterjelölt: Köszönöm szépen. 
Ha megengedik, a kérdésekre az elhangzás sorrendjében fogok válaszolni.  

Z. Kárpát Dániel képviselő úr kérdése végül a lakáspolitikára futott ki. A 
kormányzati gazdája a mostani munkamegosztásban Nagy Márton 
gazdaságfejlesztésért felelős miniszter, ő felelős a koncepcióért is, az otthonteremtési 
támogatások rendszeréért is, és a lakáspolitika koncepcionális fejlesztéséért vagy 
megalapozásáért is.  

Egy kisebb falat ugyan, de bizonyos szempontból az európai uniós források 
révén mi is hozzájárulunk, nem abban a nagy volumentben, és nem olyan stratégiai 
jelentőségű, mint ahogy a képviselő úr mondta, de például a helyreállítási és reziliencia 
alapban 200 milliárd forint lesz lakásenergetikai korszerűsítésekre, pályáztatásokra. A 
„Magyar falu” programban rendszeresen szerepelnek szolgálati lakások felújítására 
szolgáló pályázatok is. Ez utóbbit azért is hangsúlyoznám, mert én úgy gondolom, 
miközben állandó vita van - amennyire én tudom, de én nem értek a lakáspolitikához, 
ehhez ön sokkal jobban ért - bérlakás, tulajdon, és a többi, és a többi, de én úgy 
gondolom, hogy a szolgálati lakás például az elkövetkező évek egyik olyan fontos 
kérdése lesz, különösen a kistelepüléseken vagy éppen a hátrányos helyzetű 
térségekben, ahol talán az egyik plusz ösztönző lehet arra, hogy ott a közszolgáltatások 
működését fenn tudjuk tartani - orvos-, tanár-, és a többi szolgálati lakások, ha esetleg 
a jövőben lesznek ilyen források. Mondom, a pályázati rendszerben most nagyon 
korlátozott mértékben, de legalább már megjelent, és ez tudjuk majd esetleg folytatni 
és bővíteni. 

Riz Gábor képviselő úr, amit kérdez, én mélyen hiszek abban, hogy a nemzeti 
fejlesztési terveknek egyfajta összeolvasására is szükség van, és optimális esetben jó 
lenne a határ menti térségek fejlesztési terveinek az összehangolása is. Egyébként 
emlékeim szerint voltak kísérletek az előző időszakban. Tehát a közép-európai 
országok között volt egy ilyen nemzetifejlesztésiterv-összehangolás. Abban nem 
vagyok naprakész, hogy ez a térségekben hogyan valósul meg, de mindenképpen 
egyrészt a Külügyminisztérium részéről is van egy törekvés a határ menti 
együttműködések erősítésére, másrészt az Európai Unió is támogat minden olyan 
infrastrukturális beruházást, ami a határok átjárhatóságát szolgálja, úgyhogy bízom 
benne, hogy mi is fogunk tudni itt is előrelépni. 

Dávid Ferenc alelnök úr kérdésére. A két kérdés közül az első. Létezik egy 
teljesítménymérési rendszer. Ez egyébként nyilvánosan is elérhető a palyazat.gov.hu 
honlapon. Ott megnézhető, és ott van módszertani leírás is, hogy mi alapján mit tekint 
teljesítménymérés szempontjából relevánsnak a hatóság, tehát ott ez lekereshető. 
Teljesen egyetértek önnel az önkormányzatokkal való kapcsolattartás fontosságát 
illetően. Én a kamarákat is idesorolom, de végül is a kérdés második részéből úgy 
vettem ki, hogy ön is, a gazdasági szereplőkkel való együttműködést. Úgy gondolom, 
hogy ha egy olyan megalapozott fejlesztési tervet akarunk megalkotni, amelyet 
nagyjából mindenki magáénak érez, vagy vannak benne olyan elemek, amelyeket 
valaki magáénak érez, akkor egy széles körű egyeztetési folyamatra is szükség van. Itt 
referenciamunkámként hadd utaljak csak a járási rendszer kialakítására annak idején, 
amikor egy hat hónapon keresztül zajló konzultációs folyamat eredményeképpen 
alakítottuk ki a járások határait, aminek eredményeként mind a mai napig többé-
kevésbé, amennyire én tudom, konszenzusos a járások határkijelölése, illetve a járások 
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működése ebből a szempontból. Tehát úgy gondolom, hogy ha a területfejlesztési 
stratégiák és dokumentumok kialakítása zajlik, akkor mi is nagy hangsúlyt fogunk 
fektetni a konzultációra. 

A regionális fejlesztési tanácsban én is gondolkoztam már. Ebben a hétéves, 
többéves pénzügyi tervben biztos, hogy nem fogjuk tudni megtenni, hiszen itt már 
nincs lehetőség intézményi változtatásra. Azt hiszem, részben a konzultáció, illetve az 
elkövetkező időszak fejlesztéspolitikai eseményeinek a függvénye, hogy esetleg a 
következő, tehát a ’28. január 1-jén kezdődő többéves pénzügyi tervben legyen-e ilyen 
intézményújítás vagy sem. Gondolkodunk rajta, majd a tapasztalatok fényében 
érdemes lesz ezt újraértékelni a későbbiekben. 

Tordai Bence képviselő úr kérdéseire válaszolva, nem tervezek megfelelni 
semminek, én a munkámat szeretném végezni. Az én munkám az, hogy az európai 
uniós forrásokat elhozzam Magyarországra. Ez önnek pont úgy érdeke, mint nekem. 
Ebből a szempontból én nem pártpolitikai érvek mentén szeretnék működni, mint 
ahogy egyébként az én választókerületemben lévő polgármesterek lehetnek a tanúi 
annak, hogy én nem pártpolitikai alapon lobbiztam a pénzekért. Az ajkai kórház, a 
tapolcai csapadékelvezetés - szocialista, jobbikos vezetésű városok. Tehát sok 
szempontból fontosnak tartom, hogy melyik városnak milyen párti a polgármestere, de 
fejlesztéspolitikai szempontból nem tartom fontosnak. Ott pont ugyanolyan magyar 
állampolgárok élnek minden településen, ideszavaznak, odaszavaznak, többségükről 
nem is tudjuk, hogy hova szavaznak - vagy ha tudjuk, az rossz jel, de nem tudjuk. Tehát 
ezért én nem pártpolitikai alapon szeretnék működni a jövőben sem, amikor az EU-
források tárgyalásáról, illetve megszerzéséről van szó.  

Én nem fogom javasolni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai 
Ügyészséghez, azon egyszerű oknál fogva, hogy sehol sem kritérium ma, tehát nincsen 
kikötve, hogy csatlakoznunk kell az Európai Ügyészséghez. Az Európai Ügyészséghez 
való csatlakozásunk annyira sem kritérium, mint az euróövezeti tagság, amely a 
lisszaboni szerződésben szerepel perspektivikusan, amire kötelezettséget kell vállalnia 
egy tagországnak. Egyetlen tagországnak sem kell kötelezettséget vállalnia ez Európai 
Ügyészségnek. Ha a kormány úgy gondolja, hogy csatlakozni akar, nem fogom 
ellenezni, de én nem fogom kezdeményezni. Nem érzem dolgomnak, hogy 
kezdeményezzem. Annak idején egyébként, nem vagyok benne biztos, hogy pontos az 
idézet, mert a magyar parlament nem engedélyezte az Európai Ügyészséghez való 
csatlakozást, hanem az úgynevezett sárgalapos eljárás keretében éppen jelezte a 
szuverenitásproblémát, úgyhogy akkor én fogalmazhattam rosszul, és köszönöm, hogy 
felhívta a figyelmet, hogy időnként fogalmazzunk úgy, hogy badarságokkal is… - itt van 
kamera.  

Tehát ott a lényeg pont az volt, hogy az első változat, a Viviane Reding-féle 
változat egy, gyakorlatilag a nemzeti ügyészségek szerepét részben átvevő konstrukció 
volt, és azt problémásnak éreztem, és ezért fordultam akkor közigazgatási és 
igazságügyi miniszterként az Országgyűléshez, és egyébként az Országgyűlésen kívül, 
ha jól emlékszem, még 17 törvényhozás, tehát más tagállamok törvényhozásai is 
szuverenitásproblémát jeleztek. Át is kellett dolgoznia Viviane Redingnek akkor az 
Európai Ügyészség tervezetét, így jutott el a mostani ehhez a kollégiumszerű 
működéshez.  

A polgármesterek párthovatartozása, lesz-e követhető a pontrendszer 
vonatkozásában. Jobbára most is követhető a minősítése és szerintem az értékelések is 
talán. (Dr. Ágostházy Szabolcs közbeszól.) Bocsánat! Megadnám a szót Szabolcsnak, 
mert mégiscsak ért hozzá.  
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DR. ÁGOSTHÁZY SZABOLCS államtitkárjelölt: A területi operatív programban 
azt a rendszert terjesztettük ki, ami az összes új operatív programos forrásunknak a 20 
százalékát fedi le. Ebben a tekintetben unikális Európában, ha úgy tetszik, a 
legdemokratikusabb forrásfelhasználási rendszer, hogy a megyei önkormányzatok 
által kijelölt emberekkel közreműködve az irányító hatóságok hozzák meg a 
döntéseket. A kormány önmagában el sem képes dönteni, hogy melyik területnek, 
melyik önkormányzatnak mennyi forrás jusson. A megyék maguk felállítják a saját 
integrált területi programjaikat, és ennek a végrehajtására mi, ha úgy tetszik, átadjuk 
a pénzt. Innentől a megyén belüli önkormányzati együttműködés az, ami 
meghatározza, hogy az adott településnek meg a szomszéd település párhuzamos 
fejlesztéseire egyaránt tekintettel egy adott fejlesztést hol a leginkább racionális 
végrehajtani.  

Azt gondolom, hogy ez a rendszer elég jó, és ami ebből, ha úgy tetszik, kilóg, ha 
jól emlékszem, 66 olyan város van az új időszakban, akik önálló ilyen szignált keretet 
kaptak, s ennek a rendszernek a működését elég mélységében átbeszéltük az elmúlt 
hónapokban az Európai Bizottsággal, és teljes az egyetértés a tekintetben, hogy jól 
működik. Nem tudok semmi felmerülő kétségről e tekintetben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Navracsics Tibor miniszterjelölt úrnak a válaszokat. 

Azt gondolom, hogy talán a meghallgatás időbelisége is azt mutatja, hogy a bizottság 
tagjai is úgy gondolják - jómagam is -, hogy erre a tárcára a legalkalmasabb jelölt került 
felkérésre Navracsics úr személyében. Hiszen az európai uniós forráselosztás, illetve a 
területfejlesztés - ami lényegében, hogy visszatérjek az előző meghallgatásra, Nagy 
Márton miniszterjelölt úr meghallgatására, a területi egyenlőtlenségek felszámolása, a 
leszakadt térségek felzárkóztatása - mind-mind olyan fontos és kiemelt programjai a 
kormánynak, amelyekre nagyon komoly ráhatással lehet majd miniszter úr a 
későbbiekben. Azt gondolom, hogy az a tapasztalat, amit európai uniós biztosként öt 
év alatt Brüsszelben megszerzett, és az a kapcsolatrendszer, amivel rendelkezik, illetve 
az a rálátás, hogy ebből a mélységből, ahogy ön ismerte az Európai Bizottság 
működését, azért nagyon komoly segítség lesz majd a kormánynak is azokhoz a 
tárgyalásokhoz, amelyeket rövid távú célként tűzött ki, és amelyhez én magam is 
bizottsági elnökként sok sikert kívánok, hiszen Magyarországnak, a magyar 
vidékfejlesztésnek és a magyar gazdaság fejlődésének is nagyon nagy szüksége van 
azokra az európai uniós forrásokra, amelyek részben az operatív programok 
finanszírozásában, részben az újjáépítési és ellenállási alap forrásainak a felhasználása 
során Magyarországon majd megvalósulhatnak. 

Azt kívánom, hogy miniszterként is ugyanaz a hatékonyság, ugyanaz az 
együttműködési készség jellemezze majd a miniszter urat, ahogy a korábbi időszakban 
is volt. Azt gondolom, hogy azzal nemcsak a kormány, de a parlament képviselői, a 
bizottság tagjai is jól járnak, mert egy folyamatos konzultációval folyamatos rálátásunk 
lesz arra, hogy a kormány milyen eredményességgel és milyen hatékonysággal 
működik. Úgyhogy nemcsak miniszter úrnak, hanem leendő államtitkár uraknak is sok 
sikert kívánunk a munkájukhoz! 

Határozathozatal 

Képviselőtársaim! Egyetlen feladatunk maradt hátra a meghallgatás 
lezárásaként, a jelölt alkalmasságáról történő szavazás. Kérdezem, ki az, aki Navracsics 
Tibor urat alkalmasnak ítéli a miniszteri pozíció betöltésére. (Szavazás.) 11 igen 
szavazat. Ki az, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 1 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Tehát 11 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett a Gazdasági 
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bizottság Navracsics Tibor urat a területfejlesztési miniszteri pozícióra alkalmasnak 
tartja.  

Köszönöm szépen a megjelenést miniszter úrnak és kollégáinak is. Ezzel a 
napirendi pontot lezárjuk. Technikai szünetet rendelek el, hiszen a következő 
miniszteri meghallgatás fél háromkor kezdődik. 

 
(Szünet: 13.31 - 14.37) 

 
Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterjelölt 
kinevezés előtti meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) 
bekezdése alapján) 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a kedves vendégeket és az érdeklődőket. A 
technikai szünet véget ért, úgyhogy folytatjuk bizottsági ülésünket.  

A mai ülésünk 2. napirendi pontjaként Rogán Antal miniszter urat fogjuk 
meghallgatni, most miniszterjelöltként, mint a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető 
miniszterjelöltet. Köszöntöm miniszter urat a bizottság mai ülésén, illetve köszöntöm 
kollégáit, Rédey Krisztina asszonyt, Dömötör Csaba urat mint volt és leendő 
államtitkár urat, illetve Guller Zoltán urat, a Magyar Turisztikai Ügynökség 
vezérigazgatóját.  

Miniszter úr, a meghallgatás forgatókönyve a korábbiakhoz hasonló: elsőként 
ön kap szót, expozéjában arról kérünk egy tájékoztatást, hogy milyen struktúrában és 
milyen módon képzeli el a minisztérium vezetését a következő időszakban; utána 
képviselőtársaim kapnak lehetőséget arra, hogy egy vitakörben kérdést tegyenek fel, 
illetve véleményt mondjanak; és a végén arra kérem miniszter urat, hogy az elhangzott 
kérdésekre, véleményekre adjon választ. Természetesen a szokásos módon a jelölt 
alkalmasságáról szól a vita, tehát olyan kérdéseket tegyenek fel miniszterjelölt úrnak, 
ami a tárca működéséhez, illetve miniszter úr pozíciójához köthető.  

Miniszter úr, miniszterjelölt úr, öné a szó.  

Rogán Antal expozéja  

ROGÁN ANTAL Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterjelölt: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor azzal szeretném kezdeni, egy-két 
szóval kitérnék erre, mert fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, mert a Gazdasági 
bizottság meghallgatásán én általában turisztikai ügyek miatt veszek részt, szerintem 
most egy kicsit komplexebb az a feladatkör, amiről itt majd beszélni kell a jövőben is a 
különféle meghallgatásokon, tehát engedjék meg, hogy erre is kitérjek valamilyen 
formában.  

Tehát először is, a Miniszterelnöki Kabinetiroda szerepe, struktúrája némileg 
változik, a kormányzaton belül betöltött szerepe is, mert innentől kezdve gyakorlatilag, 
a miniszterelnök úr döntésének megfelelően a Miniszterelnöki Kabinetiroda a 
miniszterelnök teljes munkaszervezete. Ez azt jelenti, hogy a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda közvetlen szervezetébe tartozik ezentúl a Kormányiroda is, a 
miniszterelnök programirodája, a miniszterelnök személyes irodája, angolul a private 
office, tehát a miniszterelnöki iroda; idetartoznak a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok; hozzánk tartozik a turisztikai szektor továbbra is; teljes egészében 
idekerült az e-közigazgatás, informatika, digitalizáció; itt marad a kommunikáció, 
tehát az NKOH, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal; a Koncessziós Iroda; hozzánk 
kerül a mozgóképszakma, audiovizuális politika, a Nemzeti Filmintézettel összefüggő 
kérdések teljeskörűen; és idekerül a Központi Statisztikai Hivatal kormányzati 
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felügyelete, illetve irányítása; idekerül az elektronikus hírközléssel és 
médiaszabályozással összefüggő összes kérdéskör; és a szerencsejáték-szabályozás is a 
tárca feladatkörébe tartozik. Ennek megfelelően egy széles portfólióval vágunk neki a 
következő négy esztendőnek, ezek azok - a miniszterelnök teljes munkaszervezete 
mellett - a fontos kérdéskörök, amivel a Miniszterelnöki Kabinetirodának foglalkoznia 
kell.  

Ennek megfelelően, ha megengedi nekem, három-négy kérdéskörre kitérnék itt 
először. Hadd kezdjem talán azzal, ami eddig is a feladatkörünkbe tartozott, a 
turisztikával, és Guller Zoltán itt ül mellettem mint a Magyar Turisztikai Ügynökség 
vezérigazgatója. Azt tudom önöknek mondani, hogy nagyon nehéz időszakon van túl 
az ágazat. Dinamikus fejlesztési programot kezdtünk el évekkel ezelőtt, és ezt 2020 
februárjában gyakorlatilag derékba törte a pandémia. A pandémia egy nagyon súlyos 
kihívást jelentett az ágazatnak, gyakorlatilag megszűnt a turizmus, ami azért egy óriási 
csapás. Tehát egy teljes nemzetgazdasági ágazat megszűnése az, hogy is mondjam, 
gazdaságtörténetileg is ritkaság, és ez történt meg.  

Ehhez képest az újjáépülés rendkívüli erővel történt meg a pandémiát követően. 
Ha nem lenne most a háború, és egy csapás után egy újabb csapás nem következne, 
akkor azt mondanám, hogy 2022-ben lett volna reális esélyünk arra, hogy a magyar 
turizmus teljesítménye elérje vagy akár túl is szárnyalja a 2019-es utolsó, 
járványmentes és békebeli esztendőt. De sajnos megjött a háború, és a háborúnak, bár 
a pandémia hatásainak a nagy része elmúlt, ugyanolyan következményei vannak, ha 
kicsit kisebbek is, de azért jelentősen csökkentik az idegenforgalmat.  

Ez jelentkezik a külföldi turisták Magyarországra érkezésében. Ennek ellenére 
azt tudom mondani, mi arra számítunk, hogy 2022 az előző két évhez képest egy 
rekordév lesz a magyar turizmusban. Tehát az egészen biztosan elmondható, hogy a 
szálláshelyek teltházzal üzemeltek a húsvéti hosszú hétvégén, és Pünkösdkor is így 
fognak. Az idén rekordárbevétel, minden eddigit meghaladó vendég és vendégszám 
várható a hazai szállodákban az elmúlt két esztendőhöz képest. Az összesített 
turisztikai forgalom az év végéig meghaladhatja a 37 millió vendégéjszakát, ami 25 
százalékkal több, mint 2021-ben, és csupán 10 százalékkal marad el a 2019-es, 
egyébként rekordév eredményeitől.  

Ez azt jelenti, hogy a belföldi turizmus szerepe, súlya nőtt, erősödött; a belföldi 
turizmus jó 10 százalékkal magasabban van, mint 2019-ben, és ehhez képest a külföldi 
turistáké viszont csökkent, és ez jelentkezik az összesített 10 százalékos csökkenési 
számban. Most olvastam cikkeket arról, hogy a szállodák egy része úgymond nem élte 
túl. Lehet, hogy ilyen van, de azt tudom mondani önöknek, hogyha két adatot 
összevetünk, az NTAK nevű rendszer, amit kialakítottunk, ez egy tájékoztató-, egy 
adatközpont, és gyakorlatilag minden szállodába be van kötve, és folyamatos, állandó 
információt ad arról, hogy valójában milyenek a foglalások, mekkora a kihasználtság, 
és azt is mutatja, hogy melyik panzió, melyik szálloda működik igazából -, az NTAK 
adatai alapján azt tudjuk mondani, hogy most 992 szálloda aktív 2022 márciusában 
Magyarországon, ha az utolsó összesítést nézzük. És amikor a KSH 2019 márciusában 
egy felmérést készített a turizmusról, akkor a KSH 945 szállodát tartott nyilván. Az 
NTAK ebben a formában akkor még nem létezett, a KSH nyilvánvalóan egy önkéntes 
adatszolgáltatás, tehát akkor a KSH szerint volt 945 szálloda, most az NTAK szerint 
van 992 szálloda. Tehát inkább kicsit úgy érzem, mintha a működő szállodák száma 
akár nőtt is volna, biztos van cserebere ebben a formában, de a fejlesztések kapcsán 
mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez egyébként így legyen.  

És itt talán érdemes visszanézni arra, hogy mit is csináltunk az elmúlt években. 
Volt egy Kisfaludy szálláshelyfejlesztési konstrukciónk. Ez azt jelentette, hogy 42 
darab, 100 szoba feletti szálloda építésére adtunk ki támogató levelet, illetve effektív 
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támogatást, közel 14 ezer magán- és egyéb szálláshely kapott támogatást. Ezek 
alapvetően szobakiadók, tehát 14 ezer szobakiadó kapott támogatást, és 600 darab 
panzió, 30 darab 100 alatti szobával rendelkező szálloda és 79 darab határon túli 
szálláshely, és ezek a fejlesztések több mint 180 milliárd forintból valósultak meg.  

A pandémia alatt koncentráltunk a vendéglátóhelyek támogatására, itt több 
mint 4 milliárd forint támogatással 71 projekt valósult meg. Az attrakciók, tehát a 
turisztikai szektorhoz kötődő, elsősorban a belföldi, de kisebb mértékben a külföldi 
forgalmat is segítő attrakciók megújítására 323 fejlesztés kapott 43 milliárd forint 
támogatást; strandfejlesztésre öt fejlesztési ütemben 300 strand támogatására adtunk 
14,5 milliárd forintnak megfelelő támogatást. Infrastruktúra-fejlesztések voltak, 
összesen közel 48 projekt 20 milliárd forint értékben, valamint kerékpárút-, 
hídfejlesztés, kemping, kikötő, Tourinform-irodák fejlesztése.  

És ezen kívül a járványhelyzetre reagálva csak úgy kis színesként mondanám, 
hogy 462 cigányzenész, 432 népzenész, 128 idegenvezető és 101 kistermelő kapott 
támogatást az egészségturisztikai fejlesztésekkel együtt több mint 1,5 milliárd forint 
értékben. Tehát így nézett ki az elmúlt időszak fejlesztésiprojekt-listája. Ez azért 
nagymértékben segítette azt, hogy egyébként át tudtuk vészelni a pandémiát, és újra 
tudott indulni a szektor.  

Ha nem lenne háború, akkor ma ott tartanánk, mint 2019-ben. Mivel van 
háború, ezért el vagyunk maradva a 2019-es rekordévtől, de én számítok arra, hogy egy 
stabil, biztos növekedés ezt a szektort is jellemezni fogja, abban az esetben, hogyha a 
háború következményei nem terjednek túl a határokon. 

Ezért én azt gondolom, a turisztika szempontjából is és gazdaságilag is nagyon 
fontos dolog az a döntés, amit április 3-án meghoztak a magyar emberek, hogy 
Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból; mert ha kimarad ebből a 
háborúból, az értelemszerűen pozitív hatással lesz a turisztikai szektor fejlődésére is. 
Azt hozzátenném, hogy talán a turizmust az is segíti, hogy ma Magyarország Európa 
egyik legbiztonságosabb országa. Azt pedig meg merem kockáztatni, hogy a vidéki 
városok mellett Budapest Európa legbiztonságosabb nagyvárosa. Tehát ebben egészen 
biztos vagyok, megnézve az összes többi példát, és ez természetesen a turizmus 
szempontjából is egy komoly eredmény. 

Amit el tudok mondani önöknek, hogy most a Turisztikai Ügynökség elsősorban 
arra fog törekedni, hogy megpróbálja pótolni azokat a külföldi turistákat, akik kapcsán 
elmaradásban vagyunk, tehát fogunk nemzetközi projekteket, célzott kampányokat 
folytatni annak érdekében, hogy idehozzunk embereket Magyarországra. Koncentrálni 
fogunk a hazai turizmus fejlesztésére, és emellett az az egyik legfontosabb 
célkitűzésünk, hogy ebben a másfél esztendőben a megkezdett fejlesztési projekteket 
teljeskörűen be is tudjuk fejezni. 

Még egy sikerről hadd számoljak be önöknek, amit én nagyon fontosnak tartok. 
A Turisztikai Ügynökség feladata volt a dubai világkiállításon Magyarország 
részvételének a megszervezése. Ez a világkiállítások történetében talán a legsikeresebb 
projekt volt. A dubai világkiállításon a magyar pavilon és a magyar csapat második 
helyen végzett, a szomszédos Oman mögött, és nem tudom, hogy ott a döntés 
szempontjából a szomszédság nem játszott-e nagyobb szerepet - tételezzük fel, hogy 
nem - , de mindenképpen kiemelkedő teljesítmény, tehát minden nagy országot és 
mindenki mást a magunk háta mögé utasítottunk. Én személyesen is jártam kint a 
kiállítás, mondjuk úgy, hogy némely reprezentatív programján, és azt kell hogy 
mondjam önöknek, megnézve a többi kiállítót, hogy ahhoz képest egy szerény 
büdzséből indultunk el. A mellettünk található szaúdi világkiállítási pavilon például, ha 
jól számoltam, akkor közel 25-ször akkora büdzséből valósult meg, mint a miénk. És 
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mégis az történt, hogy a magyar pavilon és a magyar attrakció maga mögé utasította a 
szaúdit is és az összes többit is.  

Ez egy nagyon komoly eredmény. Ezért köszönetet szeretnék mondani a kint 
dolgozó csapatunknak is, jó munkát végeztek. Köszönetet szeretnék mondani a magyar 
vendéglátásnak, mert a pavilon egyik nagy sikere egyébként a vendéglátó részlege volt, 
a magyar konyha hírnevét jelentősen öregbítettük. És azt kell mondjam, hogy építészeti 
szempontból is egy Makovecz-stílusú épülettel készültünk, amit modern elemekkel 
ötvöztünk, és ez meglehetősen sikeres projektnek bizonyult. Természetesen ugyanúgy 
készülünk a következő világkiállításra is Japánba, ahol remélem, hogy hasonlóan jó 
sikereket tudunk egyébként elérni, azon teljes gőzerővel dolgozunk. 

A másik ilyen kiemelkedő projektünk, amit idén szeretnénk folytatni, hogy 
megpróbáljuk a vidékiek körében népszerűvé tenni Budapestet. Ennek az egyik 
kiemelkedő pontja a Szent István ünnep, tehát augusztus 20-a, ami nem egyszerűen 
egy napra koncentrálódik, hanem egy ünnepségsorozat a mi fejünkben. Ugye, ezt 
csináltuk már tavaly is, és ehhez kapcsolódik Európa legnagyobb tűzijátéka. Azt tudom 
garantálni önöknek, hogy idén augusztus 20-án szintén Európa legnagyobb tűzijátékát 
fogjuk megrendezni Budapesten, és ha lehet, akkor ez egy kicsit nagyobb lesz, és még 
egy kicsit látványosabb lesz, mint amilyen a tavalyi volt.  

És ezt végig fogja kísérni a tavalyihoz hasonló többnapos eseménysorozat, ahol 
próbálunk minél nagyobb számban a budapesti vendéglátóhelyekre és a budapesti 
szálláshelyekre csábítani magyarokat az ország különféle pontjairól. Mert mégiscsak ez 
a nemzet fővárosa, és azt gondolom, hogy amikor a nemzet talán a legfontosabb 
ünnepét üli, akkor azt üljük közösen. De talán még a külföldiek számára is vonzó ez az 
attrakció, hiszen a Duna fölött látni Európa legnagyobb tűzijátékát olyan turisztikai 
attrakció, amit máshol nem nagyon tudnak produkálni. 

Emellett számtalan más rendezvény lebonyolításában vett részt a Turisztikai 
Ügynökség, ezt már nem is akarom részletezni. Tehát én azt gondolom, az a szervezeti 
forma, amit kialakítottunk, nagyon jól bevált. És ezt azért szeretném elmondani 
önöknek, mert ez egy újfajta szervezeti működés volt, tehát a Turisztikai Ügynökség 
nem egy költségvetési szerv, hanem a szó szoros értelmében ügynökség, tehát egy céges 
formában működő, kormányzati fejlesztési feladatokat ellátó, nincs rá jobb szó, mint 
hogy ügynökség, tehát amit a magyar szó jelent, azt a feladatát betöltötte. Én ezt a 
konstrukciót nagyon sikeresnek tartom. Tehát ez azt mutatja, hogyan lehet minimális 
bürokráciával sikeres projekteket keresztülvinni. Ehhez a Miniszterelnöki 
Kabinetirodán nem kapcsolódott helyettes államtitkár, nem volt hozzá főosztályvezető, 
hanem közigazgatási államtitkár asszony ellátta a szükséges közigazgatási 
minimumfeladatokat, az összes többi munkát pedig elvégezték Guller Zoltánék az 
ügynökségen belül.  

Ezt azért tartom egy jó modellnek, mert most hozzánk kerül az ország digitális 
fejlesztése egy önálló feladatként, és a teljes körű digitális fejlesztése. Ez azt jelenti, 
hogy ezek a feladatkörök nem maradnak más minisztériumoknál, ez a kormányzati 
központba, a Miniszterelnöki Kabinetirodára kerül. És ezt hasonló formában képzelem 
el, tehát én nem akarok helyettes államtitkárt, államtitkárt, óriásszervezetet, mert azt 
gondolom, a munka fontosabb, mint a bürokrácia, ennek megfelelően arra fogok 
koncentrálni, hogy itt kialakítsam a Digitális Magyarország Ügynökséget, és azon az 
ügynökségen belül történjen meg az üzemeltetés, a fejlesztés, az emberekkel való 
kapcsolattartás, a beszerzés és értelemszerűen a szükséges szabványosítás is.  

A digitális fejlesztések szempontjából két dolgot emelnék ki, ez lesz az elsődleges 
célunk, az egyik a versenyképesség erősítése, a másik pedig az ügyfélközpontúság. Amit 
én egy kiemelt projektnek tartok, hogy mindenki minél egyszerűbben el tudja intézni 
digitálisan is az összes ügyét. Ebben, ha lehet, akkor nagyobb léptekkel haladjunk előre, 
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mint az elmúlt időszakban. A Belügyminisztérium kiváló munkát végzett e téren, az 
alapokat, azt gondolom, letették, de ezekre az alapokra most egy korszerű építményt 
kell emelnünk, és ennek a korszerű építménynek például az egyik nagyon fontos eleme, 
amit én úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez egy digitális állampolgárság, tehát az a 
digitális azonosítási képesség, ha az ember létezik mint személy, és ehhez rendelődik 
személyi igazolvány és minden egyéb, akkor digitálisan is létezzen mint személy. Tehát 
ne legyen vitakérdés, ezt az állam biztosítsa, hogy ha én én vagyok, akkor azt 
értelemszerűen elfogadja mindenki, szabványosítás formájában a közigazgatásban 
elfogadja, a bankrendszerben elfogadja, a céges ügyintézésben elfogadja, és mindenhol 
megjelenik. Ennek a végigvitele előttünk áll. És ez platformfüggetlen, tehát ehhez az is 
hozzátartozik, hogy ha ez megvan, akkor lényegesen könnyebben elérhetjük azt, hogy 
akár a telefonunkon keresztül is minél több ügyet egyszerűen és világosan el tudjunk 
intézni, és talán kevesebb jelszót kell a jövőben ebben a formában megjegyezni. Ehhez 
az kell, hogy a kormányzat nyújtsa azt a szolgáltatást, ami kellően biztonságos, és 
mindenki számára a pénzügyi szolgáltatásoktól a biztosítási szolgáltatásokon keresztül 
az ügyintézésig, tehát a közigazgatásig bezárólag mindenhol elfogadható. Észt mintára, 
svéd mintára ennek a kialakítására fogunk törekedni. Én nagyon remélem, hogy mire 
ez a ciklus befejeződik, arra ez érdemben valósággá is válik. Tehát ez az 
ügyfélközpontúság legfontosabb tartalmi eleme, és ehhez meg természetesen, ahogy 
mondani szokták a szakmában, a front-end megújítása is hozzátartozik, tehát 
egyszerűen kezelhető, barátságos felületek kialakítása, hogy az lehetőleg az emberek 
számára világos és tiszta információkat adjon. Erre is törekedni fogunk minden 
területen, az oktatástól kezdve egészen a közigazgatásig bezárólag.  

Ennek a csapatnak a felállításán dolgozunk most, és most neveket nem akarok 
mondani, de azt kell hogy mondjam, hogy tapasztalt emberekre számítok, olyanokra, 
akik már máshol bizonyítottak, a többi majd értelemszerűen kiderül. 

Amit még szeretnék elmondani önöknek, az az, hogy van még két olyan 
feladatkörünk, amiről talán beszélni kell. Az egyik a koncesszió kérdésköre. A 
koncessziós eljárások köréről szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy egy fontos 
szakaszába lépett az a koncesszió, amely a hulladékszolgáltatással, a hulladékellátás 
kapcsolatos koncesszió. Tehát ez a koncessziós eljárás most abba a szakaszába lépett, 
hogy én egy végső ajánlattételi felhívást fogok kiküldeni ezen a héten reményeim 
szerint, mert jogilag minden kérdés tisztázódott. Tehát itt egy-két hónapon belül el fog 
dőlni, hogy az egyetlen ajánlattevővel - nem árulok el titkot, az a MOL - meg tudjuk-e 
kötni a koncessziós szerződést, és innentől kezdve ez a tevékenységi kör a jövő évtől 
koncessziós körbe kerül. Közel állunk ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Én azt gondolom, 
hogy ez egy nagyon fontos változás, és alapvetően segíteni fogja az embereket, 
természetesen, ha olyan koncessziós megállapodást kötünk, ahol a rezsicsökkentés 
elvei érvényesülni fognak, ezt szeretném világossá tenni. Ez elsődleges szempont volt a 
koncessziós eljárás lefolytatásakor.  

Van még egy folyamatban lévő koncessziós eljárás, ez a mobilfizetésre 
vonatkozó koncessziós eljárás, ezen dolgozunk. Ezt gyakorlatilag az Európai 
Bizottsággal kötött megállapodás írja elő Magyarország számára, hogy ezt koncesszió 
keretében lássa el. Azt gondolom, az reális, hogy ezt ennek az évnek a végéig vagy a 
következő év elejéig érdemben le tudjuk folytatni, és le is tudjuk zárni.  

Ezek a most belátható koncessziós eljárások. Nyilvánvaló, hogy a Koncessziós 
Iroda vizsgálni fogja, milyen olyan tevékenységi körök vannak, amelyek esetleg a 
közpénzek tehermentesítése céljából koncesszióba adhatók, és ezekről tájékoztatni 
fogja a kormányt, aztán a kormány majd dönt arról, hogy akarja-e bővíteni a 
koncessziók körét vagy sem. Most egyelőre ilyen döntésünk nincs, csak azok a 
koncessziós eljárások vannak előkészítés alatt, amiről az előbbiekben beszámoltam.  
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Szeretnék néhány szót szólni arról, hogy a szerencsejáték-szabályozás is 
idekerül hozzánk. Ez azért egy nagyon fontos kérdés, mert a szerencsejáték-
szabályozás ellátása egy fontos vitakérdés az Európai Bizottsággal. Magyarország 
alapvetően egy széles körű állami monopóliumot tart fönn, ezt az állami monopóliumot 
a Bizottság is és más szereplők is vitatják. Most éppen a jogi szabályozás, tehát az 
Európai Bizottság elvárásainak megfelelő piacnyitási szabályozás van egyeztetés alatt 
a Bizottsággal. Amennyiben ott egyetértésre jutunk, akkor értelemszerűen módosítani 
fogjuk az erre vonatkozó magyarországi törvényeket, de úgy, hogy a magyar érdekek ne 
sérüljenek. Ezen dolgozunk, azt gondolom, hogy ez előreláthatólag az ősz folyamán 
idekerülhet a bizottság asztalára, ezért mindenképpen szólnom kell róla, hogy erre 
majd a bizottsági munka során is számítaniuk kell.  

Talán ezek a legfontosabb feladatok. De összességében, ha ezt nem szakpolitikák 
szempontjából nézem, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda elsődleges feladatát én abban fogalmaznám meg, amit a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatban is feladatként fogalmaztam meg: az első 
dolog természetesen az, hogy azt kell képviselni, hogy mindig, minden körülmények 
között a magyar érdek az első, tehát Magyarország az első. Ezt a Kabinetiroda minden 
munkatársától és minden ellátó szervezetétől elvárom, hogy a magyar gazdasági 
érdekeket nézzék, és annak megfelelően cselekedjenek. A másik, amit elvárok, hogy az 
április 3-án a választók által meghozott döntést, hogy Magyarország maradjon ki a 
háborúból, és ha lehet, akkor ne a magyar emberekkel fizettessék meg ennek a 
háborúnak az árát, minden körülmények között tiszteletben kell tartani mindenkinek, 
és ennek megfelelően kell viselkedni, ennek megfelelően kell dolgozni.  

Talán ezek azok a legfontosabb feladatok, amelyek előttünk állnak a 
közeljövőben, és ahogy a miniszterelnök úr mondta, ennek megfelelően dolgoznunk 
kell azon, hogy a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat a következő esztendőkben is 
meg tudjuk védeni, és természetesen a nyugdíjakat és a nyugdíjak értékállandóságát is. 
Ezek ott vannak előttünk mint súlyos kihívások egy háborús évtizedben. Ez a 
gazdaságpolitika alakítását is jelenti. Ez a kormányon belül természetesen nem a 
Miniszterelnöki Kabinetirodában történik, de a Kabinetirodával együttműködésben, 
hiszen a Kabinetiroda az ezzel kapcsolatos kormányzati munkák összehangolásában is 
komoly szerepet vállal.  

Azt gondolom, itt a következő időszak kihívásaiban dolgoznunk kell azon, 
hogyan tudjuk úgy a rezsicsökkentést és a honvédelem feladatát ellátni, hogy közben 
egy háborús évtizedben a gazdasági körülmények - főleg az energiaárak változása miatt 
és az európai uniós, brüsszeli szankciók miatt - rendkívül hátrányosan változtak meg.  

Ennek ellenére garantáljuk, hogy megvédjük a rezsicsökkentést, megvédjük a 
nyugdíjakat, a családtámogatásokat, és fejleszteni fogjuk a honvédelmet. Ehhez 
azonban természetesen sokszor újra kell gondolni azokat a kereteket, amelyek között 
dolgoztunk. Ez a következő négy esztendőnek az egyik legfontosabb kihívása és 
feladata.  

Elnök Úr! Én nagyjából ennyit akartam elmondani, és ha van kérdésük, akkor 
természetesen állok rendelkezésre.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, miniszter úr. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy 

van-e kérdésük a meghallgatás kapcsán. (Jelzésre:) Kiss János képviselő úr, öné a szó! 

Kérdések, vélemények 

DR. KISS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 
Úr! A turisztikával kapcsolatban szeretnék egyetlenegy kérdést feltenni. Először is, 
gratulálni szeretnék a magyar turisztikai ipar fejlődési és fejlesztési folyamataihoz. A 
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kérdés pedig összefügg azzal, amire miniszter úr is egyébként az expozéja végén tett 
egy kitérést, az energiakérdéssel. 

Jelen pillanatban, azt mondta a miniszter úr, hogy két nagy csapás érte a 
szektort, először a Covid, utána a háború. Azt mondanám, már a harmadik csapás is 
kezd megérkezni, ami a második csapásból következik, ez az energiaáraknak az 
emelkedése.  

Jelen pillanatban a kisebb üzemméretű turisztikai vállalkozásoknak, főleg a 
magyar tulajdonú kisebb panzióknak, szállodáknak van lehetőségük még arra június 
30-áig, hogy kedvezményes áron tudnak mondjuk elektromos áramot beszerezni. Amit 
én szeretnék kérdezni, tudom, hogy ez persze más szektorokat is érint, nemcsak a 
turisztikai iparágat - nyilván a kérdés komplex -, de valóban, talán a legtöbbet 
szenvedett iparág volt a turizmus, hiszen, ahogy miniszter úr is mondta először, 
teljesen megállt. Aztán mikor visszatért volna a régi fénye, akkor jött egy újabb csapás. 
Mindezzel együtt van-e olyan jövőbeli elképzelés, ami a turisztikai szektor kisebb 
szereplőinek akár pályázati, akár normatív úton még próbálna további segítséget 
nyújtani, ami a háború által kiváltott energiaválság kapcsán könnyítené meg az 
életüket? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További felszólalási igények? (Jelzésre:) Riz 

Gábor képviselő úr, öné a szó! 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Miniszterjelölt Úr! Vezérigazgató 

Úr! Megint csak a turizmushoz kívánok én is egy gondolatot hozzáfűzni. Azt tudjuk, 
hogy a pandémia, ha mást nem, a sok kár mellett egy dolgot felerősített: a belföldi 
turizmust.  

Azt láttuk, hogy amint kiszabadultunk a karanténból, nagyon sokan jelentek 
meg gyalog, kerékpárral, autóval, motorral, és kezdték el újra felfedezni 
Magyarországot. Ez a vidék Magyarországát felértékelte valamelyest, illetve azokat a 
helyi attrakciókat, amelyek viszonylag kis léptékű fejlesztéssel, de jól látogathatóvá 
tehetőek.  

A kerékpárutak fejlesztése ennek elengedhetetlen része, hiszen látható, hogy az 
emberek egy részének igénye van rá, hogy biztonságosan és jó aszfaltcsíkon tudja 
megközelíteni a számára kijelölt úticélt.  

Az is fontos volt, hogy a kis panziók hihetetlen segítséget kaptak, fel tudták 
újítani a belvilágukat, illetve a felszerelésüket, vagy a technikai felszereléseiket ki 
tudták cserélni. Emellett még arra szeretném kapacitálni a szakembereket, hogy azokat 
az attrakciókat, amelyek húzóágazatként a vidék Magyarországán megvannak, 
próbálják meg újra átgondolni. Én a magam szerény vonatkozásában nyilván Ózd és 
térsége kapcsán az Aggteleki-karszt, a Bükki Nemzeti Park, illetve a Boldva völgye 
sajátos attrakciói jegyében szeretnék szólni, mint a Rakaca-víztározó, a Lázbérci-
víztározó, amik a pihenőturizmusnak meg az aktív turizmusnak is szerves részei, tehát 
a továbbiakban segítséget szeretnék kérni, ami erősíti a hazai mozgást ebbe az irányba 
is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Erős Gábor képviselő úr kért szót. Öné 

a szó! 
 
ERŐS GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter 

Úr! Én örömmel hallom, amik itt az előbb elhangzottak. Azt kell hogy mondjam, hogy 
az ember szíve egy kicsit mosolyog. Jómagam több tucat országban jártam a sportnak 
köszönhetően, és azt kell hogy mondjam, hogy a mi országunk valóban az egyik ékkő a 
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világon. Ez öröm, amikor a belföldi turizmus így emelkedett, és ez a magunk 
munkájának köszönhető, hogy egyre jobban emelkedik. 

A kérdésem arra irányulna, hogy esetleg még bővíteni kellene ezt a közoktatás 
felé, a diákság felé, a fiatalság felé Magyarországon esetleg programokkal, esetleg egyéb 
dolgokkal, mint ahogy van a kajlás bevezetett dolog. Ebbe az irányba még bővíteni 
kellene, mert én a szűkebb körömben, ahol lakom, azt tapasztalom, hogy nagyon-
nagyon sok fiatal nincs teljesen tisztában még azzal, hogy mi milyen kinccsel is 
rendelkezünk, milyen országban is élünk, és mindenki inkább azt kérdezi, mikor 
megyünk külföldre, mikor utazunk ide-oda, de én azt gondolom, hogy a fiatalságnak 
elsősorban a magyar vidéket és Magyarországot kellene megmutatnunk.  

Esetleg erre vannak-e még olyan ötletek, amikkel lehet ezt bővíteni? Bár én úgy 
gondolom, hogyha ez a digitális ügynökség fel fog állni, az szerintem egy nagyon jó 
dolog lesz, hiszen a mai fiatalság már ebben a digitális világban él, és talán meg lehet 
ezt célozni. Erre van-e esetleg valami ötlet vagy valami?  

Én még egyszer gratulálok, és tényleg le a kalappal az előtt, amit a Turisztikai 
Ügynökség lerakott az elmúlt években Magyarországon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További felszólalási igényt nem látok. Miniszter 

urat megkérem, hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ. Öné a szó! 

Rogán Antal válasza 

ROGÁN ANTAL Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterjelölt: 
Köszönöm. Szerencsére az elismerést nem kell továbbítanom Guller Zoltánnak, mert 
itt ül mellettem, és tovább tudja adni minden egyes munkatársának, akik tényleg kiváló 
munkát végeztek az elmúlt években. Meg is fogom kérni Zoltánt, hogy egészítse ki egy 
kicsit az én válaszomat, mert több részletet tud a Kajla-programról és minden egyébről.  

Én azt tudom mondani önöknek, hogy egy nagyon nehéz háborús évtized előtt 
állunk, tehát itt most mindenkinek azzal kell kalkulálni, hogy ezek a szolgáltatási 
tevékenységek azok, amelyek sikeresen lábon tudnak maradni, amelyek megfelelnek a 
versenyképesség követelményeinek, és ezért a kormány elsődleges célja, hogy a 
fejlesztést támogassa. Tehát mi megpróbáljuk megvédeni a rezsicsökkentést minden 
körülmények között.  

A rezsicsökkentés, ha preferenciasorrendet állítok fel, akkor első helyen 
természetesen a legfontosabb, hogy járjon a magyar embereknek, a magyar 
családoknak, tehát az ő érdekeik vannak messze-messze az első helyen, és minden más 
érdek ehhez képest, azt gondolom, a második. A kormány munkáját elsősorban ez 
vezérli. Tehát én a turisztikai szektor fejlesztését nem a rezsicsökkentésen keresztül, 
hanem inkább a fejlesztésen keresztül közelíteném meg. Tehát mi most a következő 1,5 
évben biztos, hogy be fogjuk fejezni az eddig megkezdett projekteket, és utána pedig 
arra fogunk koncentrálni, hogy el tudjunk indítani új projekteket. És kiemelt 
szerepkörként kezeljük, mert az európai uniós programok között mi egy dologra fogunk 
koncentrálni, ez elsősorban a fürdőhelyek infrastruktúrájának a megújítása, ott az 
alapinfrastruktúrához nem nyúltunk hozzá az utolsó Széchenyi-terv, tehát 2002 óta. 
Tehát Matolcsy miniszter úrnak, aki akkor még miniszter volt, ma a jegybank 
kormányzója, a legfontosabb érdeme volt, hogy egy ilyen programot elindított. Abból a 
programból élnek a magyarországi fürdők. Eltelt azóta 20 esztendő, és 20 esztendő 
alatt az alap-infrastruktúra azért megviselt állapotba került, és ez mindig olyan, hogy a 
látványos külsőségek mellett azért nem baj, hogyha működnek a csövek, a vízellátás és 
a többi, mert különben nagy baj van. Tehát nekünk elsősorban erre kell koncentrálni.  

Emellett lesznek a kisebb szálláshelyeket érintő fejlesztési programjaink, 
mindent meg fogunk tenni ennek érdekében.  
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A látványsportoknál azt tudom mondani, hogy az ugyan nem a mi feladatunk, 
de viszont azoknál a tevékenységeknél, amelyek, azt gondolom, hogy mondjuk úgy, 
hogy a szabadidő eltöltését segítő fejlesztések, azoknál most a kormánnyal abban 
maradtunk, hogy ezt a feladatot eddig is részben megosztottuk, de ezt most világosan 
szétválasztjuk. Tehát talán nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy Révész Máriusz 
államtitkári rangban lesz tagja a kormánynak, és elsősorban az a feladata, hogy a 
kerékpárutakkal, a természetjárással, minden ehhez kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztésével és az ide kapcsolódó fejlesztési programokkal foglalkozzon. Én azt 
gondolom, hogy Máriusz eddig is kiválóan tette ezt a dolgát, és biztos vagyok benne, 
hogy a következő években is ki tudja dolgozni azokat a fejlesztési programokat, amik 
ehhez kellenek. Ezek leginkább a magyar embereknek jelentenek sokat, tehát ennek 
megfelelően nem véletlenül választottuk szét ezt a feladatkört.  

Én azzal mélyen egyetértek, hogy már a fiatalok között el kell kezdeni annak a 
népszerűsítését, hogy ez az ország szép ország, és időt kellemesen eltölteni nemcsak a 
tengeren lehet, hanem a Balatonon is meg a Tisza-tavon is, a tavainknál is meg a 
folyóinknál is, és az ország minden egyes pontján lehet nyaralni, sőt, lehet telelni, és az 
ősz, a húsvét tavasszal egyébként szintén mind-mind olyan program, amikor 
kellemesen lehet eltölteni idehaza az időt, kiválóan és élményekben gazdagon.  

Ezen mi úgy is dolgozunk, hogy vannak az ország látványosságait népszerűsítő 
filmjeink, programjaink, ezeket továbbra is fejleszteni fogjuk és vinni fogjuk. És 
nyilvánvalóan digitális térben erősíteni fogjuk, ezzel mélyen egyetértek, talán ez a 
legfontosabb. És ez hozzátartozik a digitális fejlesztésekhez, tehát ma már eljutni a 
fiatalokhoz legnagyobb arányban természetesen nem a televízión és nem nyomtatott 
termékeken keresztül lehet, hanem a digitális világban. Ez elvárás a turisztikai 
népszerűsítő programoknál is értelemszerűen.  

Ha megengedik, akkor még Guller Zoltánnak egy kiegészítésre átadnám a szót. 
Parancsoljon! 

Dr. Guller Zoltán kiegészítése 

DR. GULLER ZOLTÁN vezérigazgató (Magyar Turisztikai Ügynökség): 
Köszönöm szépen, miniszter úr. Jó napot kívánok! Pár számot hadd mondjak el én is, 
ha szabad. A vendéglátás árbevétele január 1-től május közepéig - ugye, ez NAV online 
pénztárgép - 200 százalékkal volt magasabb, mint tavaly. Tehát döbbenetes a 
növekedés, ami látható. Úgy képzeljünk el egy átlagos szombatot, hogy 4,5 milliárd 
forint az árbevétele a vendéglátóhelyeknek egyetlen napon. Ez egy fontos szám.  

A SZÉP-kártyát szeretném kiemelni. Az idei évben eddig 77 százalékkal 
magasabb a költés, mint a tavalyi évben. Az árbevétele a szolgáltatóknak szerintem 
jelentősen növekszik.  

Talán még egypár dolog a Kajlával kapcsolatban, ami szerintem szintén fontos, 
hogy elmondjuk. Önmagában a fiatalok turizmusra ösztönzése érdekében minden alsó 
tagozatos diák megkapja a Kajla-útlevelét. Az fontos, hogy ingyen tudnak utazni a 
MÁV-on a kajlások. Azt képzeljék el, hogy évente 10 millió matrica, 20 ezer darab 
könyv vásárlása történt meg a Kajla-program keretében, és online térben is 110 ezer 
diák játssza applikáción a Kajla-játékot. Tehát szerintem a Kajla-program egy olyan 
dolgot indított el a fiatalok körében, ami remélhetőleg ösztönzi majd őket, hogy 
nagyobb, idősebb korukban is Magyarország nevezetességeit tekintsék meg. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszter úrnak és vezérigazgató úrnak a válaszokat. 

Nem volt kis feladat eddig sem a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetése, amit miniszter 
úr az elmúlt négy évben is remekül megoldott, most azért kapott hozzá még hozzá 
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feladatot bőven, de azt gondolom, hogy az a szervezettség és az a profi irányítás, ami 
eddig jellemezte a Kabinetirodát, az ezután is egy eredményes működést fog magával 
hozni.  

Számunkra, a Gazdasági bizottság számára talán az egyik legfontosabb terület 
valóban a turizmus volt, úgyhogy szeretnék ezúton is gratulálni a Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatójának, mert valóban fantasztikus eredményeket értek el. Ez az 
ágazat, amely a legsérülékenyebb, és ahogy a miniszter úr is az expozéjában kiemelte, 
ami gyakorlatilag a pandémia, a világjárvány kitörésekor megsemmisült, azt a 
romjaiból sikerült újjáéleszteni, és lett egy olyan előnye ennek a folyamatnak, hogy a 
belföldi turizmus nagyon jelentősen megemelkedett. Ugye, korábban mindig az volt a 
problémánk a turizmus szerkezetével, hogy túl nagy volt a kitettsége, különösen 
Budapestnek, tehát az egy teljesen egészségtelen arány, hogy a 93 százalékát a 
vendégforgalomnak a külföldiek tették ki, de nemzeti szinten is az 50 százalékos arány 
túl kockázatos volt. Hál’ istennek, ez most elmozdult pozitív irányba, és nagyon 
örülünk annak, hogy miniszter úr tervei között további erősítése szerepel a belföldi 
turizmusnak.  

Valóban nagy sikernek tartom én magam is azt a kísérletet augusztus 20-hoz 
kapcsolódóan, nemcsak egyszerűen a nemzeti ünnep megünneplését, hanem egy 
ünnepsorozatot, egy fesztivált hozott létre Budapesten. És nagyon sok pozitív 
visszajelzés volt a hazai vendégek részéről, valóban sikerült megmozgatni egy kicsit az 
országot, mert bármennyire furcsa is, a magyarok túl kevés időt töltenek ebben a 
gyönyörű városban, Budapesten.  

A másik terület, ami talán a legnagyobb várakozással tölt el bennünket, ez a 
digitalizáció felgyorsítása. Maximálisan egyetértek miniszter úrral, hogy ez egy nagyon 
komoly versenyképességi kérdés lesz a jövőben, és ha tényleg sikerül elérnünk azt, amit 
célul tűztek ki, hogy ennek a ciklusnak a végére minden ügyintézés minden szinten 
digitálisan tud történni, akár az egyéni, akár a céges ügyintézésen át, akkor azzal egy 
olyan versenyelőnyre tud szert tenni Magyarország nemzetközi viszonylatban is, ami 
tovább erősíti a pozícióinkat, nemcsak a magyar emberek ügyintézését könnyíti meg, 
hanem befektetési célpontként való kiválasztását is tovább erősíti Magyarországnak.  

Úgyhogy én sok erőt, jó egészséget kívánok miniszter úrnak és kollégáinak is, 
remélem, hogy hasonlóan sikeres négy évet zárnak, mint amilyet most is.  

Határozathozatal 

Nem maradt más hátra a meghallgatás végén, mint szavaznunk arról, hogy 
Rogán Antal miniszterjelölt urat alkalmasnak tartjuk a Kabinetiroda vezetésére. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 11 igen 
szavazat. Ki az, aki nemmel szavazott? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Senki sem 
jelentkezik.) Nem volt.  

A bizottság 11 igen szavazattal, 1 nem ellenében, szinte egyhangú többséggel 
miniszter urat alkalmasnak ítélte, ami nem meglepetés számunkra.  

Sok sikert és jó munkát kívánok mindannyiuknak! Államtitkár asszony, 
államtitkár úr, vezérigazgató úr, köszönöm szépen, hogy miniszter úrral megjelentek, 
és segítették a munkánkat.  
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Az ülés berekesztése 

Ezzel a napirendet lezárom, egyúttal pedig a bizottsági ülést is bezárom. 
Köszönöm szépen munkatársaimnak és kollégáimnak, hogy biztosították a 
határozatképességet a mai napon is.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 15 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia, Podmaniczki Ildikó és Madarász Mária 
 
 
 


