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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 30 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság következő ülésén. Maratoni 
bizottságiülés-sorozatunk negyedik üléséhez érkeztünk, amelynek napirendjén 
szerepel Lázár János miniszterjelölt, miniszter úr meghallgatása, aki a Gazdasági 
bizottság előtt sorrenden a hetedik, és egyben ez az utolsó meghallgatásunk a 
kormányalakítást megelőzően.  

Lázár János jelenleg az Építési és Beruházási Minisztérium miniszterjelöltje. 
Körünkben nem ismeretlen, hiszen miniszterként, képviselőként is több alkalommal 
volt lehetőségünk a Gazdasági bizottság előtt is találkozni. Miniszter úr, a következő a 
meghallgatás menetrendje. Az expozéban várjuk öntől az információkat a 
minisztérium felépítését, működését, illetve államtitkár-kollégáinak a területét 
ismertetve, utána képviselőtársaim egy körben kapnak lehetőséget arra, hogy 
kérdéseket tegyenek fel, illetve véleményt mondjanak, utána pedig arra kérem 
miniszter urat, hogy válaszoljon az elhangzottakra, utána pedig szavazásra kerül majd 
sor.  

Megkezdjük tehát akkor a munkánkat. Kérdezem, hogy a kiküldött napirendhez 
képest van-e bárkinek módosító javaslata, észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét 
elfogadja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok, 
egyhangú döntéssel fogadta el a bizottság a napirendjét. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. Első napirendi pontként pedig Lázár János miniszterjelölt 
úrnak adom meg a szót. 

Lázár János építési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti 
meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 44. § (2) 
bekezdése alapján) 

Lázár János expozéja 

LÁZÁR JÁNOS építési és beruházási miniszterjelölt: Mélyen tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindenekelőtt köszönöm szépen az elnök 
úr üdvözlő szavait, és a bizottság rám szánt idejét. A hetedik meghallgatás fenyegető 
tényét érzékelem (Derültség.), ezért a képviselőtársaim türelmével nem szeretnék 
visszaélni, de tekintettel arra, hogy a miniszterelnök úr húsvét után egy országépítési 
minisztérium létrehozására kért, ami a kormányzati struktúra egyetlen új 
minisztériuma, és építési és beruházási minisztérium néven fut a statútum és a 
vonatkozó jogszabályok szerint, mégiscsak szeretnék bizonyos mértékben visszaélni a 
képviselőtársaim türelmével, és rövid tájékoztatást adni a minisztérium felállításáról, 
személyzeti és szakmai célkitűzéseiről.  

Mielőtt ezt megteszem, engedjék meg, hogy bemutassam az illendőség okán is a 
kollégáimat, akikkel a minisztériumot vezetni tervezem. Csepreghy Nándor lesz a 
minisztérium politikai államtitkára miniszterhelyettesként, akit már 2018 előtt 
képviselőtársaim megismerhettek. Jelen pillanatban még Áder János köztársasági 
elnök úr alapítványánál dolgozik, és innen fog visszaérkezni a kormányzati munkába. 

Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője lesz a minisztérium 
közigazgatási államtitkára, ő fogja a minisztériumot mint államrezon szervezeti 
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egységet irányítani és vezetni. A beruházásokért Nagy Bálint keszthelyi 
képviselőtársunk fog felelni, az építészet ügyéért pedig Lánszki Regő építész, akit 
Budapest építése kapcsán már többen megismerhettek a jelenlévők közül.  

Én pedig a miniszterelnök terve és célja szerint miniszter lennék. Láttam, hogy 
az életrajzomban mi minden információt bocsátottak a bizottság rendelkezésére. Az 
igazság az, hogy bemutatkozni, azt gondolom, nem nekem kell a minisztertársaim 
közül. Húsz éve vagyok parlamenti képviselő, hatszor választottak meg egyéni 
országgyűlési képviselőnek a választókerületemben. Az igazság az, hogy az elmúlt húsz 
esztendőben országépítésből, városépítésből, politikairendszer-, struktúra-, 
szervezetépítésből, kormányzatépítésből kivettem a részemet, ezt mindenki tudja és 
megtapasztalhatta. Építettem várost, részt vettem a parlamenti munkában, voltam 
bizottsági elnök, jegyző, vezethettem a parlament mindenkori legnagyobb frakcióját, 
2012-2018-ig pedig az oszágépítő munkában vehettem részt. Ebből két elemet emelnék 
ki. Az egyik az a partnerségi megállapodás, amely a 2014-2020-as európai uniós 
forrásciklusra jött létre 25 milliárd euró értékben az Európai Bizottsággal, a másik 
pedig a Paksi Atomerőmű következő blokkjának megvalósítására 2014-ben aláírt 12 
milliárd eurós támogatási és együttműködési megállapodás Oroszországgal, illetve 
ennek az európai bizottsági jóváhagyása. Mindemellett tartottam 112 Kormányinfót is. 
Az utóbbi négy évemet villamosépítéssel, egy mezőgazdasági vállalat felépítésével és 
most, az utóbbi időben pedig az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének megverésével 
töltöttem. Azt gondolom, hogy bemutatkozásképpen talán ennyi elég, talán sok is. Most 
szeretnék röviden beszélni arról, hogy milyen célok motiválnak abban a tekintetben, 
hogy ezt a munkát elvégezzem.  

Az igazság az, hogy én építeni jöttem, és nem rombolni. Tehát a célom az, hogy 
létrejöjjön a következő évtizedre egy olyan országépítési struktúra, szervezetrendszer 
és erőforrásközpont, amely képes az ország építését tovább folytatni, sőt új sebességbe, 
új lendületbe kapcsolni annak a célkitűzésnek az érdekében, amelyben a magyar 
parlamentben szerintem minden képviselőtársam egyetért, hiszen közös 
célkitűzésünk, hogy 2030-ra az Európai Unió következő fejlesztési ciklusa forrásainak 
felhasználásával és a hazai erőforrásaink felhasználásával Magyarország Európa egyik 
legjobb országa legyen, és végre 150 év után a felzárkózás dilemmáját megoldjuk, és ez 
az ország úgy nézzen ki, úgy legyen berendezve és egy olyan életminőséget biztosítson, 
mint amelyre minden magyar választópolgártársunk méltó, érdemes és alkalmas 
munkája, szorgalma és teljesítménye alapján. Tehát az a célkitűzésünk nekünk, 
fideszeseknek és az új kormánynak, hogy 2030-ra Magyarország legyen Európa egyik 
legjobb helye. Ettől nem elválasztható mindaz, amit az országépítésben az eddigi 
időben elvégeztünk, nemcsak mi, a kormány, hanem hálásan nyugtázhatjuk azt is, hogy 
az elmúlt 12 évben, mondhatom, az elmúlt 32-ben is az ország fejlődése mégiscsak 
mérhető, kitapintható és kézzelfogható, és ebben civileknek, közösségeknek, 
társadalmi szervezeteknek, magánbefektetőknek, vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak és természetesen a magyar államnak nagyon sok munka jutott.  

Idetűzném azt a szakmai megjegyzésemet, hogy 2010-2022 között, tehát 12 év 
alatt Magyarországon az állami beruházások 23,5 ezer milliárd forint összegben 
valósultak meg, tehát Magyarországon 23,5 ezer milliárdnyi állami beruházás valósult 
meg 12 év leforgása alatt. Ezeknek az állami beruházásoknak mintegy 80 százaléka 
infrastrukturális beruházás volt, és a 80 százaléknyi infrastrukturális beruházásnak 
mintegy fele az, amely közúti infrastruktúrát javító beruházás volt. Ha valaki fellapozza 
a XIX. század első feléből Széchenyi István írásait akár az országra, akár Pest-Budára 
nézve, akkor a por és sár problematikája valószínűleg lassan a megoldás felé közeledett, 
hiszen 2010-ben Magyarországon 554 kilométer gyorsforgalmi út, 2022-ben pedig 
2334 kilométernyi gyorsforgalmi út volt elérhető a magyar adófizetők és az országot 
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használó nemzetközi fuvarozók számára. Tehát azt gondolom, hogy az építésnek, az 
építkezésnek, a magyar adófizetők pénze felhasználásának, az európai adófizetők pénze 
felhasználásának megvan a kézzelfogható eredménye, ha ránézünk az országra. (Z. 
Kárpát Dániel megérkezik.) 

Én azonban úgy gondolom, hogy ezzel nem lehetünk elégedettek. Én azok közé 
tartozom, akik úgy gondolják, hogy amit elértünk, az egy közepes fejlettségi szint. Ez 
az állandó magyar dilemma az elmúlt 150 esztendőből, hogy elérünk egy bizonyos 
szintig az I. világháború előtt vagy a II. világháború előtt, látjuk már a nálunk fejlettebb 
Ausztria hátát, ami az egy főre eső GDP-t, a vásárlóerőt vagy az ország infrastrukturális 
helyzetét illeti, de nem érjük be őket, nem tudjuk utolérni őket, nem tudjuk leelőzni 
őket. Én nagyon fontosnak tartom ebből a szempontból a következő tíz évet. Megvan 
az ehhez szükséges politikai stabilitás. Azt remélem, hogy a mostani gazdasági 
nehézségek után 2024-2026-tól egy újabb felívelő ciklusba kerülhet Európa, és nem 
recesszióban lesz, ami megteremtheti annak az alapját, hogy 2030-2032-re 
Magyarország valóban egy más minőségű ország legyen.  

Ezt azért is nagyon fontosnak tartom, mert ha gazdasági nehézségekkel fogunk 
szembesülni a következő két évben, akkor az állami beruházásokról, ami az én 
minisztériumomnak a fő tennivalója, az építés, az országépítés és az állami 
beruházások megvalósítása, erről nem lehet lemondani, hiszen a legfontosabb 
célkitűzésünk, hogy Magyarország a nyugati világban a háború és a Covid miatt 
válságba sodródó gazdaságból válságálló állapotban kerüljön ki. Ennek nagyon fontos 
feltétele lesz a gazdasági fejlesztések és az állami beruházások üteme. 

Szeretném azt elmondani, hogy 2015-ig döntő mértékben az állam ruházott be 
Magyarországon, 2015 után futottak fel, 2020-ra, a Covidra, tulajdonképpen 2019-re a 
nem állami beruházások. De Magyarország azzal, hogy GDP-arányosan a 27 EU-s 
tagállam közül a legtöbbet költi el állami beruházásként a költségvetésből, tehát a 
magyar költségvetésből a legtöbbet költünk állami beruházásra, és egyébként ’15 előtt 
is az első háromban voltunk, ez mutatja részben a felzárkózási szándékunkat, részben 
a lemaradásunkat, részben azt, hogy 2010-2015 között hazai magánforrás beruházásra, 
fejlesztésre nem volt, és a korábbi forrásokat döntően infrastruktúrára költöttük el.  

Tehát én azt gondolom, hogy ennek a minisztériumnak az lehet a legfontosabb 
célkitűzése, hogy hatékonyabbá, gyorsabbá, akadálymentessé tegye a beruházások 
előtti útvonalat. Tehát én azt szeretném, ha optimalizálódna ez a terület, az állami 
beruházások és az építésügynek, az építészetnek a munkája. Azt kell tíz év múlva 
fölmutatnunk, hogy az épületeink, az országkép nem rosszabb, mint Ausztriában. 

Egy egyszerű példával érzékeltetem önöknek, hogy megvilágítsam a munkám 
lényegét. Ha valaki Ausztriából Németországba utazik autóval, akkor nem veszi észre a 
különbséget, ha átmegy a határon, pedig a két ország között mind a mai napig megvan 
a határ, ezt részben néha a Covid, részben a migráció miatt lehet érzékelni. De 
infrastrukturálisan, az utak minőségében, a közállapotokban, az épületek arculatában, 
az infrastrukturális szolgáltatásokban vagy éppenséggel a lenyírt fű magasságában 
óriási különbség nincsen, mint a kátyúk számában sem. Ellenben, ha valaki 
Magyarországra jön Ausztria felől, megérkezik Hegyeshalomnál, az első dolog, amibe 
ütközik, egy romos épület, ami talán még a határőrségé. Utána pedig azzal szembesül, 
hogy észreveszi azt, hogy egy másik országban van. No, az én dolgom ennek a 
különbségnek az eltüntetése. Az én feladatom és felelősségem, hogy amit az állam 
beruházásra, fejlesztésre szán, azzal az összeggel a következő tíz évben ez a különbség 
tűnjön el, ne lehessen észrevenni azt a különbséget - és nem Ausztria zuhanása és 
Ausztria romlása miatt, hanem Magyarország emelkedése miatt -, ha valaki 
Magyarországról Ausztriába érkezik - Bocsánat! Így is lehet mondani. -, vagy 
éppenséggel Ausztria felől Magyarországra jön.  
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Amit a minisztérium munkájával kapcsolatban mondani szeretnék, hogy 
kiszámíthatóságot és nyugalmat szeretnék garantálni mindenki számára. Az én tervem 
az, hogy az országépítés ésszel és szívvel kell hogy működjék, a kiszámíthatóság, a 
tervezhetőség és a nyugalom jegyében. Úgy gondolom, hogy a magyar építészet, a 
magyar építészek, a magyar építőipar a legnagyobb lehetőségét kapja az elmúlt száz 
évhez képest. A következő évtized minden magyar építész, minden magyar építő, 
minden magyar beruházó számára a legjobb évtized kell hogy legyen. Mérnöki 
kiszámíthatósággal és mérnöki nyugalommal tervezem létrehozni ezt a 
minisztériumot. Úgy gondolom egyébként, ha ennek a minisztériumnak az 
intellektuális minőségére kell utalnom, hogy a magyar építészet és a magyar építész 
szakma, a magyar értelmiség egyik legjobb, legerősebb része, a magyar 
mérnöktársadalom a magyar értelmiség egyik legerősebb része, és számukra szerintem 
ez egy nagyon jó  hír és nagyon nagy lehetőség, hogy egy Építési és Beruházási 
Minisztérium jön létre, hiszen én a magyar mérnöktársadalom, a magyar 
építésztársadalom és a magyar építésvállalkozói társadalom folyamatos támogatására 
és a velük való folyamatos együttműködésre szervezem és építem a munkámat és ezt a 
fajta tevékenységet. Tehát, aki Magyarországon építeni, fejleszteni akar, az mind 
számíthat rám.  

Azt is szeretném világosan elmondani még a képviselőtársaim kérdései előtt, 
illetve a későbbi viták megelőzése előtt, hogy én reggeltől estig minden erőmmel azon 
fogok dolgozni, hogy ebben az országban mindent magyar építészek tervezzenek, 
legyenek ilyen magyar építészek, akik erre képesek és alkalmasak, és arra törekszem 
minden erőmmel, hogy mindent magyar vállalkozások építsenek, mert engem Orbán 
Viktor egy magyar világ felépítésére kért fel, és nem pedig másra. Tehát az én 
feladatom, hogy lehetőséget teremtsek, természetesen azzal együtt, hogy 
Magyarországon - és erről majd az utolsó részben szeretnék néhány mondatot mondani 
- nagyon sok mindennek meg kell ahhoz változnia, hogy a magyar építésztársadalom, 
a magyar mérnöktársadalom, a magyar beruházók, a magyar beruházások 
versenyképesek legyenek európai értelemben, gazdasági értelemben is állják a versenyt 
a versenytársakkal. Tehát én nem a versenynélküliséget kínálom, hanem a lehetőség 
teremtését arra, hogy mindenki lépjen egyet előre, minden magyar vállalkozás az 
építészethez, az építőiparhoz és a beruházásokhoz kapcsolódóan előre tudjon menni.  

Szeretnék kitérni Budapestre is egy pillanat erejéig, hiszen az elmúlt három 
napban a sajtó jelen lévő képviselői nagyon sok mindent elkövettek annak érdekében, 
hogy tulajdonképpen a patás ördögként tüntessenek fel a kedves budapesti 
választópolgárink számára. Ha csak a tudósításokat hallgatom vagy nézem, akkor 
szinte az rajzolódik ki, hogy Lázár jön egy teherautóval Hódmezővásárhelyről, fölszedi 
az aszfaltot majd az Andrássy úton, és elviszi Földeákra - Földeák a 
választókörzetemnek egy nagyon szép falva. (Derültség.) 

Szeretném előre mondani, hogy Budapest azzal, hogy ha akár csak egy budapesti 
fejlesztés is hozzám kerül, nagyon jól fog járni. Azt tudom mondani, hogy ha valaha az 
életemben egy nagyváros vezetésére vagy akár Budapest vezetésére lehetőséget 
kaphattam volna, akkor Budapest ma sokkal jobb város lehetne. Én ennek a városnak 
a híve vagyok. Nem Budapest fog kevesebbet kapni, hanem a vidék többet, ahhoz 
képest, amit korábban kapott. Tehát senki és semmi nem fog és nem kíván lépéseket 
tenni Budapesttel szemben, hanem épp ellenkezőleg, a nemzet fővárosának 
versenyképesnek kell lennie más velünk konkuráló nemzetek fővárosával. Tehát 
tervem és célom az, hogy az országépítő munkának egy nagyon fontos bázisköve legyen 
Budapest is, a budapestiek, a budapesti önkormányzat és a budapesti városvezetők, 
városépítők, mérnökök, építészek számíthatnak a velem való észszerű és értelmes 
együttműködésre.  
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Aki megismert az elmúlt húsz évben, az tudja, hogy én arról vagyok híres, hogy 
Magyarországon nincs olyan ember, akivel én ne tudnék beszélni, és olyan se nagyon 
van, akivel ne tudnék megállapodni. Azt tudom mondani, hogy ez a minisztérium 
mindenki számára nyitott, ez az ajtó, amit én megteremtek, mindenki számára nyitott, 
és mindenkivel, budapestiekkel, nem budapestiekkel természetesen az együttműködés 
lehetőségét fogom keresni.  

De azt szeretném előrebocsátani, hogy persze én egy vidéki parlamenti képviselő 
vagyok, nekem a vidék az első, és én Magyarország aranytartalékát a vidéki 
Magyarországban látom. Én azt szeretném, ha azt elérnénk, hogy ne csak Budapest 
bizonyos kerületeiben legyen jó élni. Ha itt kinézünk az ablakon, a szemben lévő 
domboldalon a születéskor várható átlagéletkor 82 esztendő, a vidéki 
választópolgártársaink születéskor várható életkora pedig 76 esztendő. Arról beszélek, 
hogy ennek a különbségnek az eltüntetése, nem a budapestiek rovására, hiszen azt föl 
kell vinni majd 90-re, mint Anglia bizonyos megyéiben, a születéskor várható 
átlagélettartamot pedig nagyon sok egészségügyi, infrastrukturális beruházás 
segítségével fel kell vinni 80 fölé, ez a munka lényege. Nem elvenni akarunk, hanem 
lehetőséget teremteni minden vidéki számára, de ahhoz kétség ne férjen, hogy nekem 
a vidék az első, és a vidékiek számára való lehetőségteremtést tartom kiemelten 
fontosnak.  

Szeretnék új rendszert felépíteni az állami beruházásokra. Szeretném átalakítani 
az állami beruházások rendszerét. Szeretném növelni a hatékonyságot. Szeretném 
erősíteni a stabilitást és a kiszámíthatóságot, és mindenben, ami eddig csináltam, a 
rendet és az átláthatóságot hirdettem és hirdetem, és erre számíthat mindenki, aki 
megismert. Azt tudom ígérni, hogy ami rám lesz bízva, a minisztériumomhoz tartozik, 
ott rendezett állapotok lesznek, és azt szeretném, hogy az országban is rend legyen. 
Ennek jegyében szeretnék néhány dolgot konkrétan mondani, hogy mit tervezek a 
következő néhány hétben, és ebben kérem a parlamenti képviselőtársaim és a bizottság 
segítségét is.  

Először is számba kell vennünk azt, hogy Magyarországon hány beruházás van 
folyamatban mint állami beruházás. A magyar állam jelen pillanatban a beruházásait a 
minisztériumokon, ügynökségeken, százszázalékos állami tulajdonban lévő gazdasági 
társaságokon keresztül bonyolítja. A ma hatályos folyamatban lévő állami beruházások 
összege 10 000 milliárd forint. Tehát ma az a minisztérium, amelyet megalapítok, és 
amelyet vezetek, és amelyhez a jelen lévő kollégák tartoznak, 10 000 milliárdnyi 
beruházást kell hogy kezeljen, aminek a megvalósítása, folyamatban lévő ügyek 
korrekt, tisztességes, átlátható, transzparens, adófizetők számára követhető lezárása, 
új lehetőségek teremtése, úgy gondolom, érdemben fogja befolyásolni az előbb 
megálmodott tíz esztendőt, hogy milyen legyen Magyarország tíz év múlva. 10 000 
milliárd forint kezelésére vállalkozunk, 10 000 milliárdnyi beruházás van folyamatban.  

Egy előterjesztést fogok készíteni a kormányra az első lépések egyikeként, amit 
nyilvánvalóan önöknek is megküldök tájékoztatásképpen, hogy ez egyáltalán átlátható 
legyen. Ma szerteágazó, párhuzamos ez a struktúra, amiben az állam a beruházásait 
végrehajtja, megvalósítja, ehhez képest én egy világos, átlátható helyzetfelméréssel 
akarom kezdeni. Melyek azok a kormányhatározatok példának okáért, amiknél még 
nem volt közbeszerzés, nem volt kiviteli szerződés? Melyek azok, ahol megvan a 
szerződés, de nincs hozzá forrás, és melyek azok a beruházások, ahol megkötésre került 
a szerződés, folyik a beruházás, de adott esetben valamilyen pénzügyi akadály van? 
10 000 milliárdnyi beruházásról beszélünk, nincs olyan magyar választópolgár, akinek 
ne érintené az életét az a munka, amelyet ez a minisztérium végezni fog. 

Természetesen ezeket a beruházásokat át kell világítani, adott esetben fölül kell 
vizsgálni, és meg kell nézni, hogy ezek hogyan állnak. Ez a nemzetgazdaságot és a 
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költségvetést érdemben érintő kérdés. Ez az első hónap feladata. Itt szeretném azt 
megjegyezni, hogy én nem gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos bölcsek köve nálam 
van, ezért szeretnék egyeztetéseket kezdeményezni. Szeretnék a következő egy 
hónapban elmenni a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamarába, a Magyar Építész 
Kamarába, a Magyar Mérnöki Kamarába, az Építési Vállalkozók Országos 
Szakszövetségébe, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségébe, a Fővárosi 
Önkormányzathoz, a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez, a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségéhez, és szeretném fölkeresni az építőiparban 
foglalkoztatottak szakszervezeteit is, mert nemcsak a munkaadók, nemcsak a 
vállalkozók, hanem az építőiparban, az építésgazdaságban foglalkoztatottak számomra 
szintén rendkívül fontosak, ezért a szakszervezetekkel is szeretném fölvenni a 
kapcsolatot, és tradicionálisan pedig természetesen a Gyáriparosok Országos 
Szövetségének tanácsaira is igényt tartok. Tehát a munkába, amit elkezdek a 
minisztériumban, szeretném bevonni az összes társadalmilag érintett és érdekelt 
szervezetet, és természetesen folyamatosan állok rendelkezésére a parlamenti 
pártoknak, szakbizottságoknak, és számítok a véleményekre és a kezdeményezésekre. 

Ugyanis azután, amikor megtörtént a helyzet felmérése, javaslatot tudok tenni a 
beruházások jövőjét, helyzetét, sorsát illetően a kormány számára - ezt meg kell tenni 
a ’23-as költségvetés benyújtásával párhuzamosan -, utána javaslatot fogok tenni egy 
teljesen új állami beruházási rezsim létrehozására. Javaslatot szeretnék tenni a 
szeptemberi törvényhozási időszakra - és kérni szeretném ebben a képviselőtársaim 
támogatását az előkészítő munkához, és természetesen a jogalkotási feladathoz is - egy 
új állami beruházási kerettörvény létrehozására, amelyben az ötlet megszületésétől a 
használatbavételi engedélyig újra kell gondolnunk az összes állami beruházásunkat, 
amit ezek után fogunk elkezdeni, hogy milyen keretek, feltételek mellett fogjuk 
megvalósítani. 

Sokkal nagyobb figyelmet szeretnék például fordítani az állami beruházások 
előkészítésére, társadalmi megtervezésére. Ott építsünk és azt építsünk, aminek a 
társadalmi hasznossága helyben és a nemzet szempontjából is egyértelműen indokolt 
és fenntartható. Szeretném, ha már a döntés meghozatalakor felmérnénk a 
fenntarthatóság szempontját. Itt nemcsak a zöldgazdasági és a zöldszempontokra 
gondolok, hanem arra is, hogy Magyarország létrehozta 23,5 ezer milliárdból állami 
beruházások sokaságát, de azt is ki kell számolni, hogy egy új iskolának mennyibe lesz 
majd a villanyszámlája, gázszámlája, és hogyan tudjuk fenntartani a következő 
időszakban. Tehát én egy olyan részletes előkészítő munkát szeretnék nulladik 
pontban, amikor az állam mint döntéshozó pontosan látja azt, hogy a döntéseinek 
milyen következményei vannak.  

Szeretném megváltoztatni az egész állami beruházási struktúrát abból a 
szempontból, ami a tervezést, az előkészítést illeti. Azt gondolom, hogy 
Magyarországon kiváló építészekkel rendelkezünk. Csak egy példát mondok, ma 
Magyarországon szokás a gyorsaság és a hatékonyság növelése érdekében a tervezést 
is odaadni a kivitelezőknek. Csak hogy értsék a munkám mélységét, én arra fogok a 
kormánynak javaslatot tenni, hogy állami beruházásnál törvény tiltsa meg, hogy a 
tervezést elvigye a kivitelező, mert ha a tervező a kivitelező embere, akkor érdek-
összeütközés van az állami beruházó és a kivitelező között, aki a tervezőt egyébként 
foglalkoztatja. Tehát az állami beruházásokat csak akkor lehessen elkezdeni, ha 
engedélyes kiviteli tervek, kimunkált, kidolgozott kiviteli tervek állnak rendelkezésre, 
anélkül állami beruházás ne legyen megkezdhető.  

Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a közbeszerzési törvény kapcsán megtett 
európai uniós és hazai kritikák, amelyek a versenyre vonatkoznak, milyen mélységűek, 
milyen értékűek, és valóban mi áll a magyar állam érdekében, milyen szintű, milyen 
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mélységű versenyeztetési kötelezettségeink vannak az európai közbeszerzési 
irányelvek alapján, de azt is meg kell nézni, hogy mi szolgálja az érdekeinket, hogyan 
tudjuk megvalósítani azt, hogy minden magyar építőiparos építeni tudjon, amikor 
állami beruházásról van szó, hozzáférjen a magyar építkezésekhez, és hogyan tudjuk 
azt is megvalósítani, hogy az épület, építészet, építésgazdaság számára is teret, 
lehetőséget nyissunk.  

Azt gondolom, hogy megismerhették az elképzeléseimet a lehetőségteremtés 
kategóriában. Azt gondolom, hogy amikor megvizsgálnánk azt, hogy a 23,5 ezer 
milliárd forint hogyan hasznosult abban az értelemben, hogy amikor az építési 
vállalkozók 23,5 ezer milliárdot elköltöttek ebben az országban az elmúlt 12 évben, 
abból hány magyar alapanyaggyártóhoz, hány magyar kereskedőhöz és hány magyar 
kivitelezőhöz jutott pénz, akkor bőségesen van számonkérnivalónk saját magunktól, 
nem tettünk meg mindent, amit meg kellett volna tennünk, és a következő időszakban 
úgy kell a pénzt elköltenünk, hogy a társadalmi igazolhatósága, a használhatósága és 
fenntarthatósága mellett nyomatékosan kell arra ügyelnünk, hogy a pénz, amit 
elköltünk, a gazdaság számos oldalán hasznosuljon. Tehát ez azt jelenti, hogy az 
építésgazdaság is profitáljon ebből, minél több magyarországi alapanyag legyen, 
amihez hozzáférnek megfizethető áron és jó minőségben, és ezt fejleszteni, támogatni 
és erősíteni kell. Volt a kormánynak és az ITM-nek ilyen programja, célkitűzése az 
elmúlt négy esztendőben, de nem sokat haladtunk előre, erre sokkal jobban kell egy 
dinamikus állami ambiciózus beruházáspolitika esetében figyelni a következő 
időszakban. 

Szeretném azt is elmondani, hogy ebben az állami beruházási kerettörvényben, 
amelynek én úgy gondolom, hogy egy olyan jogszabálynak kell lennie, ahol törekedni 
kell nemcsak a kormánypártok, hanem az ellenzéki konstruktív politikai erők 
támogatására is, hogy több évtizedre előre világos és egyértelmű legyen, hogy az állam 
milyen módon kíván beruházni, milyen kontrollingrendszert kíván érvényesíteni, ez 
átlátható legyen, mindenki számára érthető legyen. Meg fogom vizsgálni alaposan, 
hogy hogyan csinálják ezt Bajorországban, Svédországban, Ausztriában, ahol szintén 
az állam költ pénzt. Valahogy azt látom Ausztriában és Németországban, hogy német 
és osztrák vállalkozók építik az utakat és az állami épületeket, tehát nyilván a verseny 
keretei között is megtalálják azt a lehetőséget, hogy az állami beruházások hazai 
vállalkozásokat gyarapítsanak minden részletükben.  

Amit szeretnék világossá tenni még, hogy az országképpel, városképpel, az 
ország rendezettségével, zöldfelületeivel, örökségvédelemmel, az építészet ügyével 
ezekben a hónapokban kiemelten kívánok foglalkozni értékmentés, értékteremtés 
céljával, és a hatékonyságnövelés együttes feladatával. Tehát nem olyan 
jogszabályokról gondolkodom, amelyek növelik a bürokráciát, olyan jogszabályokról, 
amelyek az állam érdekében állnak, a nemzeti értékek megmentéséhez nagyban 
hozzájárulnak, és ugyanakkor lehetőséget teremtenek, ami a hatékonyságot illeti.  

Harmadik pontban azt is szeretném elmondani, hogy egy új rendre, egy új 
struktúrára is szeretnék javaslatot tenni. Felhatalmazásom van a miniszterelnöktől 
arra, hogy egy minisztériumi beruházási modellt hozzunk létre, ami azt jelenti, hogy 
ma, talán képviselőtársaim jól tudják, a mélyépítéseket a NIF Zrt.-n keresztül valósítja 
meg az állam - ebbe a vasútépítés, útépítés tartozik bele -, a magasépítéseket a 
Beruházási Ügynökség feladatait ellátó BMSK-n keresztül - ez is egy zrt. - valósítja meg 
az állam - 2000-3000 milliárdos portfoliókról beszélünk -, a vizes beruházásokat, ami 
szintén a minisztériumomhoz fog tartozni, tehát ivóvízminőség-javítás, vízügyi 
beruházások, szennyvízkezelés - ezermilliárdos portfolióról beszélünk -, ezeket önálló, 
kiszervezett cégeken, cégbirodalmakon keresztül valósítja meg az állam.  
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Én azt szeretném, ha ez minisztériumi struktúrába jönne. Egyszerű, világos, 
fegyelmezett, átlátható struktúrában, ahol pontosan az önök ellenőrzési joga fog 
jobban érvényesülni, mert önöknek közvetlen ellenőrzési kompetenciája és joga a 
kormány fölött van, a minisztériumok fölött van 1848 áprilisa óta, a miniszteri 
felelősség jegyében. Kiszervezett vállalatokon, lebonyolító ügynökségeken keresztül, 
cégeken keresztül nem hiszem, hogy tudják az ellenőrzési jogaikat érvényesíteni. Ha a 
198 képviselőtársamtól megkérdezném, hogy a BeÜ-nél, a NIF-nél vagy a BMSK-nál 
vagy a fejlesztési cégeknél hogy hívják az igazgatókat, akik ezermilliárdokról döntenek, 
önök, akik a költségvetést megszavazzák, és a kormány, aki a költségvetést előterjeszti, 
nem biztos, hogy a neveket fel tudná sorolni. Azt gondolom, hogy a mai világban, ahol 
szűkülhetnek a források, nagyobb társadalmi igény van az elszámoltathatóságra, 
transzparenciára, a fegyelmi felelősségi viszonyokat tisztázni és erősíteni kell. Én 
mindig egy erős államban, egy erős állami struktúrában és fegyelmezett viszonyokban 
gondolkodom.  

Még mielőtt a hetedik meghallgatás teljesen kivégezné a bizottságot (Derültség.) 
- azt hiszem, hogy talán hat éve voltam utoljára miniszteri meghallgatáson, nézzék el a 
lendületet -, arra tennék javaslatot, hogy szívesen folytatom majd a minisztérium 
felállítása után egy bizottsági külön meghallgatáson az elképzelések ismertetését, de 
szeretném felajánlani minden parlamenti képviselőtársamnak az együttműködésemet 
a bizottság munkatársain keresztül. Nincs az országnak olyan pontja, ahol állami 
beruházás ne lenne. Ez minden parlamenti képviselő számára, aki egy kis helynek, egy 
nagy helynek, egy magyar helynek a sorsát a szívén viseli, fontos. Én a mindenki 
számára nyitott ajtók politikáját működtetem, és mindenkit várok nagyon szívesen 
bármikor egy kávéra miniszterként, mint ahogy tettem ezt 2018 előtt is. Állok mindenki 
rendelkezésére. Komolyan veszem a parlament ellenőrzési lehetőségét, és állok a 
bizottság rendelkezésére is. Nagyjából ennyit tudtam makroszinten mondani a 
minisztériummal kapcsolatos politikai és vezetési elképzeléseimről. Kérem a bizottság 
támogatását.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen miniszterjelölt úr valóban lendületes és dinamikus 

felvezetőjét. Ezek után képviselőtársaimnak adom meg a lehetőséget, hogy ezzel a 
lendülettel folytassák a munkájukat. Kérdéseket és véleményeket lehet megfogalmazni. 
Elsőként Dávid Ferenc alelnök úr jelentkezett szólásra. Öné a szó. 

Kérdések, vélemények 

DR. DÁVID FERENC (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Én is nagy tisztelettel köszöntöm miniszterjelölt urat és jövendő kollégáit. Valóban 
nehéz lesz ezt a lendületet folytatni, amit miniszter úr itt most előadott. De azt 
gondolom, hogy talán azzal tudom én is továbbvinni ezt a dinamikát, hogy abszolút 
konkrét kérdéseket fogok föltenni, konkrét beruházásokkal kapcsolatban. Miniszter úr 
bizonyára megbocsájtja nekem ezt a megjegyzésemet, hogy ha jól hallottam, hogy 
miniszter úr a vidék szerelmese, én, miután fővárosi csibész vagyok, én meg a 
fővárosnak vagyok a szerelmese, ezért fővárosi beruházásokkal kapcsolatban szeretnék 
konkrét kérdést föltenni.  

Az egyik egy olyan fővárosi beruházás, ami már a hatodik éve lóg a levegőben, 
de még egy kapavágás sem történt, ez a szuperkórház kérdése. Azt gondolom, hogy ez 
a leggrandiózusabb állami beruházások egyike, amiről igazából azt tudjuk, hogy nincs, 
és igazából a mai napig szinte semmi nem történt.  

Ugyanilyen fontosnak tartanám a közlekedés szempontjából az M0-s gyűrűnek 
az építését, ami folyik, gyakorlatilag 32 éve kezdődött el, ha jól emlékszem, a gyűrű 
építése, és egy befejezetlen beruházás, igazából ebben a formájában a felét sem éri. 
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Budapest fuldoklik, Budapestre rávezetődik a forgalom, gyakorlatilag autópályaként 
üzemelünk. És azok a vidékiek, akik egyébként szívesen elkerülnék a fővárost, no, azok 
is jönnek be a városba.  

A harmadik ilyen nagy beruházási kérdés, ami a tervezőasztalokon van, két 
dunai híd kérdése, az egyik a déli, a Galvani-híd, a másik a tervezett aquincumi híd. 
Gondolom, ezek is színtiszta állami beruházások lesznek. Tehát ezek sorsáról, amikor 
ön összeállítja ezt a hatalmas beruházási tervet, ezt a több ezer milliárdost, érdekelne, 
hogy a főváros ezekben a fontos beruházásokban hol tart, és mi lesz a jövője. 

A másik kérdésem ettől a konkrétumtól független lenne. A miniszter úr 
felsorolta, hogy kikkel kíván kapcsolatot létesíteni, szinte megjegyezni is nehéz volt, 
annyi partnert sorolt fel. Ha nem hallottam jól, akkor elnézést, a Fővárosi 
Közfejlesztések Tanácsát mintha nem mondta volna a miniszter úr. Ez egy létező 
fórum. Én úgy tudom, hogy az elmúlt időszakban különböző villongások miatt ez a 
Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, maradjunk annyiban, hogy döcögősen működött. 
Remélem és gondolom, hogy a miniszter úr ebbe is életet próbál lehelni, mert ez egy 
nagyon fontos olyan intézmény lenne, amikor a főváros vezetése és a kormány mint 
finanszírozó, egymásra találhatnának. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Mellár Tamás alelnök úr kért szót.  
 
DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Miniszterjelölt Úr! Nehéz helyzetben vagyunk azért, mert ellenzéki 
képviselőként nekem most bírálni kellene, de őszintén meg kell mondjam, hogy 
eltérően a korábbi kemény véleményemtől, nekem kifejezetten tetszett, amit 
miniszterjelölt úr itt elmondott. Valóban ez egy átgondolt koncepcionális dolog. Én azt 
kívánom egyébként önnek, hogy sikerüljön ezt a tervet végigvinni, mert ez 
mindannyiunk érdeke lenne.  

Azonban van itt néhány nehézség, amivel nyilvánvalóan szembe kell nézni. Ön 
ugyanis azt mondta, hogy az építőipar számára nagy lehetőség, nagy fejlődési, nagy 
fejlesztési potenciál van a következő időszakban, és hogy rengeteg állami beruházás fog 
a jövőben is indulni, azonban itt van két jelentős probléma, amivel biztos szembe kell 
nézni. Az egyik az, hogy jelen pillanatban is van egy építőipari buborék a magyar 
gazdaságban, ami azt jelenti, hogy nincsenek igazából szabad kapacitások, illetve a 
hadra fogható kapacitások egy része nagyon alacsony színvonalú. Ön is vidéki, én is 
vidéki vagyok, és látom, hogy milyen beruházásokat csinálnak és kik csinálják azokat a 
beruházásokat, építéseket, abból azért elég jól lehet látni azt, hogy bizony nagyon sok 
esetben nagyon alulképzett emberek vannak, hiszen a jól képzett munkaerő már 
elhagyta az országot. Tehát itt azért sok mindent kellene annak érdekében tenni, hogy 
ez valóban színvonalas legyen, és akkor szembe kellene nézni ennek a buboréknak azzal 
a következményével is, hogy van egy hatalmas árrobbanás is.  

Amikor ilyen hatalmas összegekről beszélünk, akkor annak kellene látni a 
reálértékét is, mert az elmúlt időszakban azért azt is megtapasztalhattuk, hogy az 
állami beruházásoknál igen jellemző volt az, hogy sokkal többért készültek el azok a 
beruházások, mint amennyiért elkészülhettek volna, hiszen az állam költségvetési 
korlátja puha. Itt elérkeztünk a másik problémához, amivel szintén szembe kell nézni, 
ha valóban változtatni akarunk, a korrupció. Tehát az a fajta működési mód, amelyben 
van egy fővállalkozó, és a fővállalkozó megnyeri a tendert, aztán utána továbbadja két-
három-négy-öt lépcsőben, és mindegyik lépcsőnél 20-20 százalékot ráraknak, míg 
végre eljut ahhoz a végső szinthez, akik teljesítenek. Tehát ennek a felszámolását is, azt 
gondolom, hogy lehet, hogy nem lehet megcsinálni, de legalább el kéne kezdeni, és én 
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bízom benne, hogy ez a lendülete, amit itt most látunk, továbbra is ki fog tartani, és 
ebbe az irányba fog menni. Mindenképpen önnek fogok drukkolni, hogy ez sikerüljön.  

A másik dolog, amit említett, a közepesen fejlett országok csapdája. Ez 
kétségkívül így van. De az ebből való kilépéshez, azt gondolom, hogy önmagában ez a 
beruházási rész bizonyosan nem lesz elég, tehát itt a kormánynak szembe kéne néznie 
azzal, hogy a felsőoktatást, a tudományos kutatást, az innovációt kellene sokkal 
erőteljesebben támogatni annak érdekében, hogy valóban ki tudjunk innen lépni. Az 
állami beruházások mellett én nagyon fontosnak gondolnám azt, hogy 
magánberuházások is induljanak, tehát egy olyan környezetet kellene tudni teremteni, 
amelyben a magánberuházások is tudnak menni, mert arra is nagy szükség lenne, 
éppen a versenyképesség szempontjából.  

Magam is, ahogy mondtam, vidéki vagyok, falun lakom, ott is születtem, de ezzel 
együtt azt gondolom, hogy nagyon fontos a főváros támogatása, és nagyon fontos az is, 
hogy amikor fejlesztésekről és támogatásokról gondolkodunk, akkor mindenképpen 
tartsuk szem előtt, hogy a nagybani termelés mint egy skálahozadék elvét valamilyen 
módon fent kéne tartani, különben nem lesz versenyképes ez az egész dolog. Tehát, ha 
csak abból indulunk ki, hogy egy adott szűk körre gondolunk valamilyen ellátást, akkor 
az bizony egy zsákutca, az nem fog előrevezetni semmiképpen sem.  

Végezetül, hogy egy helyi kérdést is hadd kérdezzek meg, azt szeretném 
megkérdezni, hogy az M9-es autópálya-körgyűrű építése hogyan fog alakulni a 
jövőben, különösen a dél-dunántúli térségben, hogyan alakul a nyomvonal sorsa, hogy 
Mohács felé vagy Szekszárd felé megy. Ez nyilvánvalóan nekem mint baranyai 
képviselőnek egy nagyon fontos kérdés lenne. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csárdi Antal képviselő úr kért szót.  
 
CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Miniszterjelölt Úr! Két csomagban szeretnék kérdéseket föltenni. Az egyik konkrétan 
beruházásokhoz köthető, a másik pedig a működéssel és a jövőbeni várakozásokkal van 
összefüggésben.  

2013-ban megkérdezték Persányi Miklóst, az Állatkert igazgatóját, hogy milyen 
szempontok mentén alakult ki a Biodóm terve, és azt mondta, hogy ha már építünk 
valamit, mondhassuk, hogy miénk Európában a legnagyobb. Hát a helyzet az, hogy 
végül is sikerült, mert az ára mindenféleképpen hihetetlen magasságokba tört. Az 
eredeti költségek szerint 15,7 milliárd forintból kívánták megvalósítani a Biodómot, ma 
már 40 milliárd forintot költöttek rá, és a jelenlegi becslések szerint még 20-30 
milliárdot rá kéne költeni ahhoz, hogy az befejezhető lehessen. Mi lesz ennek a sorsa? 
Ezzel szoros összefüggésben, a Városliget beépítésével kapcsolatban mit gondol 
miniszterjelölt úr, mert azt gondolom, hogy ez a Budapestre erőszakolt beruházás sem 
a budapestieket, sem azt a célt nem szolgálja, amit úgy fogalmazott meg, hogy 
Magyarország más minőségű ország legyen ’30-32-re. Pontosan tudjuk, hogy a 
Városliget Budapest tüdeje, és azok a beruházások, amivel gyakorlatilag már elkezdték 
a liget jellegét rombolni a Városligetnek, ezek egy jobb tervezés esetén akár máshol is 
felépülhettek volna, vagy máshol is felépülhetnének.  

Nem tudom megkerülni azt a kérdést, különösen nem az Alkotmánybíróság 
tegnapi döntése után, hogy ön szerint helyes-e, hogy egy kínai egyetemet támogatunk 
400-500 milliárd forintból ahelyett, hogy magyar fiatalok lakhatását oldanánk meg 
ebből a pénzből. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy amikor építési beruházásról 
beszélünk, nekem mindig az elsők között jutnak az eszembe azok az energetikai 
korszerűsítések, amelyekre rendkívül nagy szükség lenne ebben az országban. A 
rezsicsökkentésnek valóban az egyik leghatékonyabb eszköze. Emlékeim szerint 2010-
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ben volt is rá ígéret, hogy mintegy 500 milliárd forintot szánnának ilyen típusú, az 
állampolgárok által igénybe vehető beruházásokra. Várható-e, hogy az elmaradt 500 
milliárdos beruházás után most ez a folyamat újraindul, vagy egyáltalán részben 
megvalósul? 

Azt gondolom, hogy a másik kérdéscsoport a működésre vonatkozik. Szeretném 
megkérni miniszter urat, hogy bontsa már ki nekem legyen szíves, hogy milyen módon 
és hogy képzeli el az egyeztetéseket a Fővárosi Önkormányzattal, illetve a 
főpolgármester úrral, mert gondolom, ezek a beruházások nem mehetnek szembe 
azokkal a döntésekkel, vagy nem történhetnek meg úgy, hogy a helyben élők 
ellenérzése kísérjen egy-egy beruházást.  

Nagyon fontos megkérdezni, hogy tervezi-e, és ha igen, hogyan tervezi például 
az egyéni képviselőkkel az egyeztetéseket. Ez megint csak Budapest-specifikus kérdés. 
Budapest 18 választókerületéből 17-ben ellenzéki képviselő képviseli a honpolgárokat, 
és azt gondolom, hogy erre a kérdésre a választ nagyon sokan várják Budapest-szerte.  

Egy utolsó kérdést engedjen meg nekem, hogy kíván-e valamit tenni annak 
érdekében, hogy a Fertő tó, a Balaton gyakorlatilag lebetonozása, 
természetközeliségének az elvesztése ne történjen meg. Szerintem miniszter úr 
pontosan ugyanolyan jól ismeri ezeket a beruházásokat, mert sok ilyen beruházásról 
beszélünk, még akkor is, ha két tóhoz kapcsolható ezek összessége. Várható-e az, hogy 
például a Fertő-tó kapcsán leállítják ezt a természetrombolást, amit az előző ciklusban 
elterveztek? Várható-e az, hogy a Balaton menti települések - jelzem, ezek vidéki 
települések - újra visszakapják a tőlük, mondjuk úgy, hogy jelenleg elzárt 
partszakaszokat, és általában szeretném kérdezni, hogy azokat a fenntarthatósági 
szempontokat hogyan kívánja érvényesíteni, amelyek a jövőben az ilyen típusú 
beruházásoknak gátat vetnek? Köszönöm szépen a türelmét.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel kért szót. Öné a szó. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én egyáltalán nem 

vagyok bajban, vagy nem érzem rosszul magam, ha egy miniszterjelöltet dicsérhetek 
azért, mert a prezentációjában számomra pozitív gondolatok hangoznak el. Persze 
majd azért a valóság próbáját álljuk ki mindezekkel, de én nagyon bízom benne, hogy 
lesz miről beszélgetnünk a következő években.  

Nem beszéltünk össze az ellenzéki oldalon, mert én például nem az M0-s 
befejezését erőltetném helyben lakó és erős sötétzöld vénával átitatott képviselőként, 
de nagyon sok olyan állami beruházás van, amiről bizony szót kell váltanunk.  

Nagyon tetszett az a kitétel, hogy mindent magyar vállalkozások építsenek. Ha 
visszaemlékszik, miniszterjelölt úr, mi ketten is nagyon sokszor a 2010-2014 közötti 
ciklusban, ha nem is csaptunk össze, de azért erős szócsatákat folytattunk ebben a 
kérdésben, egy patrióta gazdaságpolitika kérdésében, és nem személyesen ön, viszont 
akkori kollégái nagyon sokszor kikérték maguknak, amikor azzal álltam elő, hogy hazai 
vállalkozó, hazai kivitelező, hazai alapanyag legyen. Hát nem lehet ezt ilyen komolyan 
venni, mert hát az uniós szabályok, és meg van kötve a kezünk, értsem meg - ez mind 
az ülésteremben, mind a folyosón gyakori érvként köszönt vissza. Én őszintén és 
nagyon örülök, ha ebben elmozdulás van, hiszen megváltozott a világ, egy forrásbő, és 
egyébként álláspontom szerint, elvesztegetett évtizedet egy forrásokban szűkebb, és az 
emberi erőforrásra sokkal erősebben koncentráló évtized fog követni. 

Azt mindenképpen látom, hogy még korábban arra hivatkoztak, hogy az uniós 
szabályok miatt nem lehet előnyben részesíteni a hazai vállalkozót, tették ezt egyébként 
akkor is, amikor, mondjuk, a CSOK felvételénél harmadik világból bevándorolt 
személyek számára nyújtottak tájékoztatót a CSOK felvételének lehetőségéről, akkor 
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ugye, nagyon komolyan vettük ezt az uniós szabálykitételt. Most is vegyük komolyan 
az uniós szabályokat, de egyetértek, a keretrendszeren belül el kell menni a falig a 
nemzeti érdek érvényesítése érdekében.  

Összefoglalva, tehát jobb későn, mint soha, de ezt a személyes megjegyzést 
engedjék meg, így alszom nyugodtabban, hiszen hosszú évekig mantráztam azt, hogy a 
keretrendszeren belül igenis a falig kell elmenni ebben a kérdésben.  

Budapest került szóba. Itt egészen konkrét kérdésre szeretnék választ kapni. 
Nagyon sok irritáló építőipari beruházás történt. A számomra legirritálóbb nyilván a 
Római-part esete volt, ahol az akkori önkormányzat elrendelt egy változtatási tilalmat, 
aztán ezt a változtatási tilalmat lényegében egy hónapra feloldották, egy oligarcha vagy 
feltételezhetően oligarchaközeli személy elkezdett lakóparkot építeni, majd ahogy 
megkapta ezt az engedélyt, újra elrendelték a változtatási tilalmat. Tehát ezer méterről 
kilógott az a bizonyos lóláb, hogy itt egy személyre szabott helyi rendelkezés folyt. 
Ugyanígy az Üröm látképét torzító villaépítés is elhíresült. Az ilyen esetek tekintetében 
én erősen szorgalmaznám, hogy kezdeményezzen olyan törvényi szabályozást, 
amelynek a szankciórendszere, ha nem is feltétlenül utólag, de eleve elveszi a kedvét 
annak, aki abban a hiszemben sérti meg a közösségi szabályokat és a törvényeket, hogy 
majd néhány százezres vagy egymilliós bírsággal utólag ezt megússza. A közösség és a 
nemzeti érdek nem amellett szól, hogy ezek a törvények ily módon megkerülhetők 
legyenek, és ilyen szempontból nagyon örülök, ha önnek mindegy az, hogy 
kormányközeli, független vagy ellenzékközeli beruházóról van szó. Hozzáteszem, ne 
áruljunk zsákbamacskát, a Római-parton kormányközeli beruházóról volt szó, én 
viszont az ön kritikai mondatait nagyon értékelem. Tehát, ha az elmúlt 12 év 
tekintetében ez a kritika őszinte, és ennek lesz következménye, én azt üdvözölni fogom, 
s a szavazatommal is meg fogom erősíteni, ha a közpénzpazarlás, a túlárazások és az 
egyéb elfolyó pénzek megfoghatóak. 

Ebből következik a következő kérdésem. Az állami beruházások tudatos 
túlárazását én nagyon keményen szeretném szankcionálni. Készülnek-e önök olyan 
törvényjavaslattal, amely egyértelműen kibővíti a szankciórendszerét annak, ha utólag 
bebizonyosodik, hogy valaki tudatosan csatornázza ki a közpénzt, magyarán: tudatosan 
lop a közös tulajdonunkból? Nem gondolom, hogy az eddigi kicsit félrenéző politika is, 
amit egyébként miniszterjelölt úr is most kiemel, tehát az a nem annyira hatékony 
gazdaságpolitika fenntartható lenne egy forrásokban sokkal szűkebb időszakban, mint 
amilyen előttünk áll. Tehát itt egyértelműen a törvényi szabályozás szigorítását 
javasoljuk, és adódik a kérdés, hogy vannak-e ilyen tervei.  

A lakhatás tekintetében úgy látom, hogy kissé szerencsétlennek érzem, hogy bár 
Nagy Márton miniszterjelölt úrhoz tartozik alapvetően a terület, az állami beruházások 
tekintetében nem tudjuk kikerülni ezen leendő közület felelősségét sem. Ajánlanék is 
egy területet, amivel érdemes lenne foglalkoznunk, ezt a több mint félmillió üresen álló 
hazai ingatlanállomány helyzete. Szintén egy évek óta mantrázott javaslatomról van 
szó. Itt, ugye, a tulajdoni lábak háromfélék lehetnek. Nyilván magántulajdonhoz senki 
nem akar nyúlni, bár nekem nagyon tetszene, ha a fővárosban csírájában elkezdett 
lakásügynökségi koncepciót országos kiterjesztésben a városok szintjén megpróbálnák 
értelmezni, hiszen ezzel üresen álló vagy befektetési célú ingatlanok bérlakásként 
megjelenhetnének a piacon. De a másik két láb nagyon fontos. Mind az állami, mind 
az önkormányzati tekintetében, ha tényleg csak a 10 százalékát vissza tudjuk hozni 
bérleményként az üresen álló ingatlanállománynak, akkor óriásit léptünk előre, egy 
kínálati szűkösséget oldanánk fel legalább részben egy piacon. Az összes többi ingatlan 
esetében én vélelmezem, hogy ezek állapota olyan, hogy többe kerülne felújítani, mint 
újakat építeni, de ha egy 10 százalékot, vagy adná isten, 20-at be tudunk hozni, ez 
tízezrekben mérhető bérlakásállomány. Nagyon fontos lenne végiggondolni. Én 
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gondolom, hogy ez az önök portfóliójához áll a legközelebb. Amennyiben nem, akkor 
viszont dedikáljuk ezt valakihez, és őket fogjuk bombázni interpellációkkal, azonnali 
kérdésekkel.  

A lakhatás tekintetében amúgy sem kaptunk még választ egy nagyon fontos 
kérdésre. Több meghallgatáson említettem, hogy volt olyan időszak, amikor kevesebb 
mint 8 ezer új építésű ingatlant adtak át Magyarországon, ezzel, ugye, 500 évente 
cserélődne az ingatlanállomány, most 20 ezer fölött vagyunk egy kicsivel, ez olyan 200 
évenkénti cserélődést tesz lehetővé. A kérdés az, hogy van-e válasza a kormánynak 
arra, hogy ha nagy állami beruházások szívják el az építőkapacitást - és főleg az emberi 
erőforrásra gondolok itt jelesül -, akkor hogyan tudjuk ezeket a grandiózus terveket 
tető alá hozni, megvalósítani úgy, hogy még a magánszférának is maradjon 
megfizethető kapacitás. Itt a megfizethetőt húzzuk alá kétszer. 

Azt is látnunk kell, hogy én nagyon dicsérném azt, ha egy miniszter az 
építőiparban dolgozók szakszervezeteivel venné fel a kapcsolatot, de hát itt azért 
alapvető problémák vannak. Egyrészt ez a kormány munkaerő-kölcsönzők segítségével 
a harmadik világból egy munkaerőimportot foganatosít, de itt nem látjuk azt, hogy ki 
lenne kötve a munkavállalói érdekvédelem alapvetően elvárható foka. Hovatovább azt 
is látjuk, hogy stratégiai szerződések tömegét írják alá, ezt, ugye, ellenzéki 
kollégáimmal részletesen átnéztük a választási kampányt megelőző időszakban, 
viszont én - ha az én hiányosságom, javítsanak ki, vagy majd Barcza képviselőtársam 
elmondja, hogy melyikben van benne - nem találtam olyan stratégiai megállapodást, 
amelyben dedikáltan szerepelne a szakszervezetiség, a munkavállalói érdekvédelem 
szavatolásának legalább alapfoka. Hovatovább olyat sem láttam, ahol a magyar 
munkabérek legalább a termelékenység által megengedett lassú felzárkóztatása 
szerepelne.  

Ezek ilyen általános, nagyon kedves szövegek, de teret nyújtanának arra, hogy 
amiről miniszterjelölt úr beszélt, azok belekerüljenek, és írásos garancia legyen arra 
nézve, hogy ezekkel foglalkozunk, és ez alapján válna ez az egész számonkérhetővé. 
Tehát nem elmondanánk egymásnak egy bizottsági ülésen, hanem számonkérhetővé 
válna. Éppen ezért, ha találkozik ezekkel a szakszervezetekkel, az a javaslatom, hogy 
vizsgálják felül a munkaerő-kölcsönzőknél kialakult helyzetet, és vizsgálják felül saját 
stratégiai megállapodásaikat, mert ezek - feltételezem, hogy jó üzleti partnerekről van 
szó - kibővíthető, kiterjesztően értelmezhető dokumentumok, és óriási teret látnék a 
tekintetben, hogy az itt megmaradt magyar munkavállalók érdekvédelme 
megvalósuljon, mert van egy nagyon negatív hungarikumunk: óriási a munkaerőhiány, 
de talán a régió egyetlen országa a miénk, ahol a munkaerőhiány nem párosul sokkal 
erősebben artikulált munkavállalói érdekvédelemmel. Nem nagyon tudunk még egy 
ilyen országot mutatni.  

Óriási feladataik lesznek itt tehát. A felvezető alapján én ehhez sok sikert 
kívánok. Minden szkepszisemet igyekszem félretenni - nagyon-nagyon nehéz az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján, de nagyon bízom benne, hogy ennek legalább egy része 
megvalósul, mert mindez közös nemzeti érdek lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Witzmann Mihály alelnök úré a szó. 

Parancsoljon!  
 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Köszönöm szépen miniszterjelölt úrnak és a megjelent államtitkárjelölt uraknak is, 
hogy itt vannak, és miniszterjelölt úrnak, hogy bemutatta a minisztériumának azt a 
széles körű feladatrendszerét, ami, azt gondolom, hogy stratégiai jelentőségű lesz a 
jövőben. Én nagyon nagy reményekkel és nagy örömmel üdvözlöm ennek a 
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minisztériumnak a létrehozását úgy is, mint vidéki képviselő, úgy is, mint Balaton-parti 
képviselő.  

Nem tudok nagyon elmenni szó nélkül amellett, amikor az ellenzék részéről 
mindig balatoni témák vannak felvetve. Csárdi képviselő úrral a parlamentben is már 
többször vitatkoztunk erről. Nem tudom, hogy a Balaton elvétele kapcsán miről 
beszélnek általában, én csak a számok nyelvén tudok nyilatkozni. Ettől függetlenül, 
miközben azt látjuk, hogy 110 strand van jelen pillanatban a Balaton környékén, ez 40 
kilométer hosszan terül el, 25 kilométer szabadstrand, mindegyik fel lett fejlesztve, és 
15 kilométer fizetős strand. Mondhatnám úgy is, hogy kétharmados többségben 
vannak a szabadstrandok. Egyébként ezt mindig az önkormányzatok döntik el, hogy 
melyik lesz szabad vagy fizetős. 

A beépítések tekintetében pedig csak azt tudom mondani, hogy én ugyanúgy 
szigorú, árgus szemekkel figyelem a Balaton-parti építkezéseket. Az elmúlt években a 
választókörzetemben jó néhány ilyen építkezést, sokak nem tetszésére egyébként, meg 
is akadályoztam. Tehát higgye el, hogy én továbbra is azon leszek, hogy ezek az 
építkezések rendben menjenek, és egy óriási segítséget, muníciót és erőt látok a 
minisztérium létrejöttében ebben a munkában. 

Amiért igazából szót kértem, ez pontosan a választókörzetem székhelyét, 
Siófokot érintő két projekt. Nagy tisztelettel arra kérem majd miniszter urat - ezek már 
korábban meghozott döntések, az egyik a tehermentesítő út, a másik pedig a siófoki 
uszoda kérdése -, hogy erre mindenféleképpen legyenek majd figyelemmel. Évek, 
évtizedek óta halogatott jogos igényéről van szó az ott élőknek. 

Még egyszer köszönöm szépen a részletes tájékoztatót, és sok sikert, jó munkát, 
jó egészséget kívánok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Barcza Attila képviselő úr kért még szót.  
 
BARCZA ATTILA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Én is 

tisztelettel köszöntöm miniszterjelölt urat és csapatát, és nagyon sok sikert kívánok 
ahhoz, hogy a felvázolt stratégia mentén a minisztérium be tudjon indulni, és sikeresen 
tudjanak projektek megvalósulni Magyarország érdekében.  

Alapvetően azért kértem szót, mert Csárdi képviselőtársam Sopron és térsége, 
az általam megnyert választókerületről mondott egy példát. Én most nem bátorkodom 
Budapest 1-es körzetéről beszélni, de a miniszter úrnak szeretném megerősíteni, hogy 
itt olyan súlyú tévedést mondott Csárdi úr, amit fontos, hogy figyelmen kívül hagyjunk, 
ez pedig az volt, hogy lebetonozzuk a Fertő tavat. Ennél már csak egy erősebb mondást 
tapasztaltam az elmúlt négy évben ebben a bizottságban, amikor az hangzott el 
ellenzéki részről, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal megtérülési ideje kétezer év. 
Ennyire azért ez nem súlyos, de majdnem ehhez hasonlítható ez a, bizony ki kell 
mondani, hazugság, hogy lebetonozzuk a Fertő tavat.  

Amikor miniszter úr a felvezetőjében azt mondta, hogy a határon átjőve ne 
érezzük a különbséget a két ország között, akkor hozzám nagyon közel álló 
gondolatokat mondott, és ezt bizony sokszor sokan megtapasztalhattuk. Bizony ez a 
jelenség megfigyelhető a Fertő tó strandjain is. Látjuk Ausztriát, Podersdorffal, 
Illmitzcel, Ruszttal, és olyan osztrák, évtizedek óta és folyamatosan felfejlesztett 
strandokkal, zöldterületekkel, üdülőövezetekkel, amik bizony egy olyan Fertő partot 
tesznek lehetővé, ahova nagyon sok turista megy, és sokan jól érzik magukat. Ezek 
nagyon komoly fejlesztések. Négy vagy öt nagyobb fejlesztés van Ausztriában jelenleg, 
mint amit mi tervezünk a magyar oldalon. Ezzel szemben Magyarország, a magyar 
Fertő-tavi szakasz teljes részét megvizsgálva, figyelembe véve minden 
környezetvédelmi szempontot, azt mondta, hogy minden a természeté, minden az 
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ökológiáé, és egy helyen hajtunk végre turisztikai fejlesztést, ott, ahol mindig is 
turisztikai fejlesztés valósult meg, a hetvenes években létrehozott mesterséges 
földnyelven, a Fertőrákosi-öbölnek a turisztikai fejlesztési részén. És itt, amire azt 
mondják, és 2016 óta folyamatosan társadalmasított fejlesztésünket, amit a soproniak 
várnak, amikor ezt szakmaiatlanul támadják, támadnak egy olyan fejlesztést, ami 
rekreációs parkot, ökocentrumot, strandfejlesztést, vízi játszóteret, kikötőfejlesztést, a 
horgászoknak és a sportot kedvelőknek egy olyan szabadidős centrumot hozna létre, 
ami, azt gondolom, mindenki számára fontos lenne. A „Modern városok” program 
részeként Orbán Viktor miniszterelnök úr elsőként Sopronban, a hűség városában 
2015-ben írta alá ezt a megállapodást, és korábban miniszter úrnak is volt már szerepe 
ennek a fejlesztésnek az elindulásában.  

Tehát csak szeretném azt megerősíteni mint Sopron és térsége egyik képviselője, 
hogy számunkra ez az egyik legfontosabb fejlesztés, ezt várják a helyiek. Mindenképpen 
jónak tartjuk, és örömmel várjuk az ezzel kapcsolatos, remélem, közeljövőben elinduló 
közös munkát a továbblépésre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Miután további felszólalási szándékot 

nem látok, a vitát lezárom. Miniszterjelölt úrnak adom meg a szót.  

Lázár János válaszai 

LÁZÁR JÁNOS építési és beruházási miniszterjelölt: Köszönöm szépen 
képviselőtársaimnak a hozzászólást. Arra biztatnék mindenkit, hogy pártállástól 
függetlenül támogassa a miniszterré válásomat. (Derültség.) Tehát senkit ne 
korlátozzon a frakciótagsága, a párthovatartozása, hanem a szabad meggyőződésének 
engedve nyugodtan támogassa a tevékenységemet.  

Amit részletesen és lelkiismeretesen szeretnék válaszolni képviselőtársaimnak, 
ugye, jól ismerjük egymást szinte mindenkivel. Én azon politikus vagyok, aki nem 
szoktam mellébeszélni, most sem szeretnék, még akkor sem, ha vannak dolgok, 
amelyek vegyes kompetenciába vagy nem feltétlenül az én portfoliómba tartoznak.  

Először is, 2018 óta - és egyébként előtte is ez igaz volt -, tehát ebben a 
kormányzati ciklusban önálló építészeti államtitkárság, önálló építészeti államtitkár 
egy szűkített kormányzati modellben nem volt. Tehát mindenkinek, aki az ország 
építészetéért, építésügyéért, építéshatósági helyzetéért és az ezzel kapcsolatos 
jogszabályokért aggódik, a legjobb hírt szeretném jelenteni, mert sikerült 
miniszterelnök úrral úgy megállapodnunk az ő kezdeményezésére és az én ellenállásom 
letörésével persze (Derültség.), hogy építészeti államtitkárság jön létre, és építészeti 
államtitkár lesz.  

Ami azért nagyon fontos, mert eddig egy helyettes államtitkárság volt az 
építészet, az építésügy és az örökségvédelem. Államtitkár úr kinevezésével ezek a 
kérdések, hol, mit, hogyan lehet építeni, egy másik szintre kerülnek, mert az 
országépítéshez szerintem hozzátartozik nemcsak az, hogy építsünk, hanem az, hogy 
mit és milyen minőségben építünk. És én a minőségre helyezném a következő 
időszakban a hangsúlyt, és nem feltétlenül csak a mennyiségre. A mennyiség is fontos, 
ennek megvannak az okai, erre majd kitérek, hogy miért építettünk ennyi dinamikával 
és ilyen hatékonysággal, de itt a minőség szempontja rendkívül fontos. A minőség a 
legfontosabb szempontok egyike.  

Azt is idefűzöm, hogy szeretném az örökségvédelmet is erősíteni. Tehát 
szeretném az építészet, építésügy, építéshatóság és örökségvédelem szerepét 
radikálisan erősíteni a következő kormányzati ciklusban, 2022-2026 között. Akik 
ismerik az általam felügyelt építészet kezdeményezéseit, például a településképi 
törvénnyel kapcsolatban, például a helyi szereplők bevonásával kapcsolatban, azok 
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világosan tudhatják a céljaimat. Miután én helyi ember vagyok - 1995-ben a 
hódmezővásárhelyi városházán kezdtem a pályafutásomat -, nekem a lokális 
szempontok mindig fontosak. Tehát igen, vannak nemzetépítő, országépítő 
célkitűzések, ha az ország mindenkori vezetése, a kormányzat, a végrehajtó hatalom 
meg tud állapodni a helyiekkel abban, hogy mit építsenek és hogyan, akkor ennek 
nincsen akadálya. Szerintem ez kötelesség és felelősség az ország kormánya számára, 
és ugyanakkor lehetőség és felelősség a helyi települések számára is. Nem szeretném, 
hogy a politikai különbözőség miatt Budapest főpolgármestere csak a mert minél 
rosszabb az országnak, annál jobb az ellenzéknek elv alapján bármilyen beruházást is 
megpróbálna megakadályozni. Tehát nem szeretném ezt a politikai klímát belevinni, 
vagy politikai üggyé tenni építkezéseket. Én azt szeretném, ha építkezések mikéntjéről 
és hogyanjáról meg tudnám majd győzni a főpolgármestert, és meg tudnám győzni 
adott esetben a révfülöpi polgármestert is vagy bármelyik kisebb önkormányzat 
polgármesterét, és az összes ellenzéki polgármestert is beleértve.  

Hogy világos legyen a szerepleosztás, hogy mit építünk, az kormánydöntés, hogy 
hogyan építjük - aminél persze az ördög a részletekben rejlik -, az az én dolgom. De 
mint kormánytag, nyilván nekem is van véleményem és álláspontom, de hogy mit 
építünk, az a kormány felelőssége, kormányhatározat döntése, hogy hogyan építjük, az 
az én döntésem, illetve az én felelősségem, az én kompetenciám, és ahhoz még 
jogalkotási kezdeményezésem és szabályozási felelősségem is van, nemcsak 
végrehajtási.  

Én óriási lehetőséget látok a dolgok rendbetételére, az országépítés 
minőségének javítására azzal, hogy van egy önálló építészeti államtitkárság, azzal, hogy 
ezzel a szempontok erősödnek. A munkám során, ha egy vitába ütközöm… - Fertő tó. 
Ha az ottaniak azt mondják, hogy amit építeni akar az állam, mert államérdek egy 
beruházás, de mondhatnék egy autópálya-építést is. Ha a helyiek azt mondják, 
mondjuk, a 47-es négysávosításánál, hogy ne párhuzamos négy vonal jöjjön létre, 
hanem elég a mostanit négysávosítani, akkor nekem az az irányadó, és megpróbálok 
kompromisszumot kötni a helyiekkel. Én arra fogok törekedni minden beruházás 
megvalósításánál, hogy a helyiek szempontjait figyelembe vegyem, és a helyi érdekeket 
becsatornázzam a döntésbe. Én olyan ember vagyok, aki a helyiek ellenében 
ráerőszakolni egy közösségre, akár Budapest főváros közösségére vagy egy magyar falu 
közösségére egy állam által támogatott beruházást, nem fogok. De az biztos, hogy ha 
kell, az összes települési képviselővel beszélek annak érdekében, hogy a beruházás 
fontosságáról, szükségességéről meggyőzzem és megpróbáljak egy kompromisszumot 
kötni, ami jó a helyi közösségnek, és teljesíti az államérdeket vagy országérdeket.  

Ez egy ipari beruházásnál is ugyanígy van, amikor az állam támogat egy nagy 
ipari beruházást. Az ellen is lehetne tiltakozni. Általában, ha valaki most Magyarország 
93 ezer négyzetkilométerét veszi, szembe kell nézzünk azzal a ténnyel, hogy ez az ország 
már túl van építve. Ha engem kérdeznek, aki alföldi, síkban gondolkodó, hegyet alig 
látott ember vagyok, engem zavar, ha már egy kis domboldal vagy partoldal van a 
síkban, engem kifejezetten zavar az, hogy növekszik a lebetonozás aránya, és az ország 
infrastrukturális beépítése folyamatosan nő. Ha az országban megy az ember, akárhova 
néz, mindenhonnan előbukkan akár egy urbanizációs eredmény, egy település vagy 
éppenséggel egy közinfrastruktúra vagy magáninfrastruktúra. Azt gondolom, hogy a 
következő időszakban rendkívüli mértékben felértékelődik annak a szerepe, hogy 
hogyan lehet az ökológiai egyensúlyt megtartani az országberuházási és országépítési 
szempontok mellett. Ezt egy kifejezetten fontos gondolatnak és célnak tekintem. 
Egyáltalán nem gondolom azt, hogy a városokat tovább le kellene betonozni. Nagyon 
megfontoltan fejleszteném úgy az országot, hogy közben 500 ezer üres lakás van. Tehát 
nagyon fontos urbanisztikai célok vannak, amik végiggondolást igényelnek. Talán lehet 
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abban szerepem, hogy végiggondoltabbak legyenek a döntések, és minden társadalmi 
hatás jobban érvényesüljön.  

De nekem a lokális szempont a legfontosabb. Ha a helyi közösségnek jó, az 
ország kormányzati szándékaival egybeesik, akkor egy ellenzéki álláspontot nem tudok 
nem politikai megközelítésnek tekinteni, mert ha a helyiek azt mondják, hogy nekik jó, 
az ország vezetése az ország fejlesztési célkitűzéseiben a választásokon ehhez 
legitimitást szerzett, mert támogatást szerzett hozzá, akkor úgy gondolom, hogy ez 
rendben van.  

Mennék végig a kérdéseken. Mellár Tamást arra biztatom a régi ismeretségünk 
okán, hogy mindenképpen támogassa a miniszteri jelölésemet. Azt tudom mondani a 
szuperkórház kapcsán, hogy aki ismer, tudja jól, hogy szerintem lehetetlen nincs, csak 
tehetetlen politikusok sokasága van. Én ismerem azt a koncepciót, amely a 
szuperkórház gondolatát létrehozta, ismerem azt a koncepciót, amely az egészségügyi 
fejlesztést létrehozta, de az egészségügy-szakpolitikai kérdésekben nem én döntök. Ha 
az a döntés, hogy meg kell építeni, akkor biztosan garantálhatom önnek, önöknek, hogy 
meg lesz építve, és olyan minőségben és szempontok alapján, ami szolgálni fogja a 
gyógyulásra szoruló betegek érdekeit. Nem megyek abba bele, hogy 3,5 millió embert 
lát el a budapesti egészségügyi ellátórendszer a 10 millió magyar emberből, és a magyar 
egészségügyi ellátórendszer legnehezebb pontja pont a budapesti egészségügyi 
ellátórendszer. Volt ez a négyes osztatú egészségügyi tábla, hogy északon kettő, délen 
kettő nagy ellátási központ legyen, ami képes a várost és az agglomerációt ellátni, és 
ennek az első állomása lett volna a szuperkórház megépítése. 

Azt tudom mondani, hogy azt a beruházást, amelynek az előkészítésére pénzt 
áldoztunk, és amelyet megkezdtünk, azt nyilván a kormány nem fogja leállítani. Én 
azoknak a beruházásoknak a végiggondolását javaslom, amiről még csak egyelőre 
politikai típusú, kormányzati döntés van, a szerződéskötések a kivitelezésről nem 
valósultak meg, és még a közbeszerzés sem indult el. Ezeket, úgy gondolom, meg kell 
fontolni, hogy pontosan mire van szükségünk, át kell nézni például a gazdasági 
viszonyokat, hogy ilyen gazdasági viszonyok mellett mit tudunk megvalósítani.  

Ami Budapestet illeti, ezt sokszor forszírozzák, és látom, képviselőtársaim azt 
szeretnék, ha esküt tennék, nagyesküvel megvallanám, hogy Budapest építését 
támogatni fogom, és nem hiszik el nekem, hogy amellett, hogy persze vidéki ember 
vagyok, vidékpárti vagyok, és nekem a vidék az első, Budapest fejlesztésében is nagyon 
szívesen, akár ötletekkel is részt veszek, mégiscsak polgármester lenne az eredeti 
szakmám. 23 500 milliárd forintból 26 százalék csak Budapestre, 10 százalék Pest 
megyére ment. Tehát a Fidesz-kormány alatt az országra költött összes állami 
beruházás 40 százaléka Budapest és Pest megye. Olyan sok panaszra, azt gondolom, 
hogy nagy ok nem lehet. Tehát szerintem ez mindent igazol és mindent elmond.  

Ami az M0-s gyűrűt illeti. Ha engem kérdez, M0-s gyűrűre feltétlenül szükség 
van, mindenféleképpen meg kell valósítani. Itt is bele fogunk ütközni helyi 
szempontokba, zöldszempontokba, illetve bizonyos természetföldrajzi okoknál fogva 
ez lesz a körgyűrű legdrágább szakasza. Én úgy tudom, hogy a kormány elszánt, mint 
ahogy a Duna-hidak építésében is a kormány elszánt. Semmiféle visszalépési szándékot 
egyetlenegy budapesti beruházás esetében nem tapasztaltam a kormányzatban. A 
miniszterelnök mondása az volt, hogy amit a főváros akar, azt meg fogjuk építeni, amit 
a főváros nem akar, azt pedig nem fogjuk megépíteni.  

Ez nem von le abból, hogy szerintem egy új Nemzeti Galériára 
mindenféleképpen szüksége van az országnak. Ha a Liget-beruházást kérdezi, 
mindenféleképpen hozzátartozik a valósághoz az, hogy a most meg nem kezdett 
építkezések közül úgy gondolom, hogy Budapesten - engedje meg, hogy ugyan vidéki 
vagyok, de mégis talán ismert, hogy a képzőművészet iránt elkötelezett ember vagyok 
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- szerintem egy új Nemzeti Galériára biztos, hogy nagy szüksége van az országnak. 
Tehát, ha arról kell dönteni a parlamentben, hogy új Nemzeti Galériát építünk-e, az 
szerintem egy nagyon fontos kérdés, és biztos, hogy meg kell építeni. Hogy a főváros 
ebben meggyőzhető-e a helyszínt illetően, vagy vita marad, ezt én most megmondani 
egyelőre nem tudom. Egy dolgot azonban szeretnék mondani.  

Nagyon sajnálom, hogy az eredeti kormányzati elképzelést elfelejtik vagy fókusz 
elől veszítik az ellenzéki képviselőtársaim és a főváros vezetése. Az eredeti kormányzati 
elképzelés nemcsak a Városligetről szólt, ezt mindenki elfelejti ebben a vitában. A 
Nyugati pályaudvar felépítéséről, a Nyugati mögötti telekrendszer összekötéséről az 
Állatkerttel. Az Állatkert és a Nyugati közötti terület ötletét én először Dávid Ferenc 
kiváló barátjától és az én egyik nagy mentoromtól, Demján Sándortól hallottam és 
vettem meg ezt az ötletet, és ha Budapest fejlesztése iránti elkötelezettségemet kérdezi 
képviselőtársam, Demján Sándortól tanultam meg, hogy milyen fontos Budapest 
fejlesztése. Tehát azt gondolom, hogy abban, hogy ez egy jó projekt lett volna, ha a 
Nyugati mögött az Állatkertig rengeteg fát ültetünk, egy hatalmas zöldterület jön létre, 
ebben szerintem vita nem lehet. Az most egy feltáratlan vasúti, ipari terület, amelyet 
nem használ sem az ország, sem Budapest, és lett volna arra lehetőség - mint ahogy 
most is vannak ilyen tervek, elképzelések -, hogy a kettő összekötésre kerüljön.  

Szerencsére a koncepcionális döntéseket a fővárosnak és a kormánynak közösen 
kell meghoznia, nekem ebben csak véleményem és álláspontom van. Még egyszer 
mondom, hogy mit építünk, azt a kormány dönti el, hogy hogyan csináljuk, az lesz majd 
az én felelősségem és kompetenciám.  

Ami az építésgazdasággal kapcsolatos. Vannak itt sürgető problémák a 
következő másfél-két esztendőben. Az egyik, hogy a volumen óriási. Tehát 6 ezer 
milliárd az építésgazdaság Magyarországon, ami a GDP-ben nem kis összeg. Tehát az 
előállítási érték, amit a magyar építésgazdaság előállít, 6000 milliárd forintról 
beszélünk per év. Ez óriási volumen. Tehát a magyar építésgazdaságnak a magyar GDP-
növekedésben és a magyar gazdaságban nagyon fontos szerepe van, és nagyon 
dinamikus szerepe van. Ez az ágazat ’20-ról ’21-re 13 százalékkal bővült. Tehát a Covid 
ellenére az építésgazdaság volt az az ága a magyar gazdaságnak, ami 13 százalékos 
bővülésre volt képes.  

Itt szeretném azt megjegyezni, hogy az ukrán háború felborította az ellátási 
láncokat. Már a Covid is érintette ezt, de az alapanyag-ellátásban, például acélban és 
fában, a két legfontosabb építésgazdasági alapanyagban ellátási nehézségek és 
válságok vannak. Amiből az következik, hogy gigantikus méretű drágulás előtt állunk, 
nemcsak az infláció miatt, hanem a háború hajtja fölfelé az összes magyar építkezés 
árát. Ha ma valaki építtet mint beruházó, a kivitelezők napi árat adnak fára, vasra, 
acélra - ez a mai magyar valóság. Bizonyos alapanyagok beszerezhetetlenek, mert ők 
sem férnek hozzá az ellátási lánc sérülése és a háború miatt. Ezt a helyzetet kezelni kell.  

Ahogy mondtam, én nem úgy tervezem a miniszterségemet - hiszen húsz éve itt 
már azért sokat tanultam, sok komoly embert láttam -, hogy én megmondjam, hogy mi 
legyen. Ezért szeretnék támaszkodni azoknak az érdekképviseleteknek a véleményére 
és javaslataira, akik ezen a területen mozognak. Az Építési Vállalkozók Országos 
Szakszövetsége, az ÉVOSZ letett a kormányzat és egyébként a társadalmi nyilvánosság 
asztalára is egy kezdeményezést az árdrágulás kezelésével is összefüggésben. Az 
árdrágulás oka az infláció-Covid-háború, és az árdrágulásnak befolyásoló tényezője, 
hogy az állam hogyan valósítja meg a beruházásait.  

Kétségtelen tény, tőlem nem áll távol az a gondolat, hogy ahol csak egy pályázó 
van, az nem érvényes pályázat, legalábbis az első vagy első két körben. Tőlem nem áll 
távol az a gondolat az építési beruházásoknál sem, az állami beruházások egészében, 
hogy az állam megmondja azt, hogy ő 8 vagy 10 százaléknyi profitot tud garantálni, 
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mert ennyire futja a költségvetésnek. Az más kérdés, hogy a piac ezzel kapcsolatban 
milyen nyomásgyakorlásra képes. És itt most nem egyedi szereplőkről beszélünk. Az 
állam és a piaci szereplők viszonyáról beszélünk. Az én feladatom az állam beruházási 
erejének, képességének és az államérdek, a költségvetés érdekének a védelme úgy - és 
ez a legfontosabb működési elvem -, hogy jusson és maradjon is. Tehát jusson az építési 
vállalkozóknak, és maradjon az államkasszának is. Jusson és maradjon.  

A politikában az élni és élni hagyni elvét vallom, ebben a minisztériumban pedig 
a beruházásoknál a jusson és maradjon elvét is. Win-win szituációt kell teremteni. Ha 
ennek az a módja, hogy meg kell mondani, hogy mi, a magyar állam nem tudunk 
elismerni, csak egy alacsony piaci profitot és egy alacsony piaci eredményt, miután mi 
államként, állami beruházóként az egyik legnagyobb szereplője vagyunk a beruházási 
piacnak 30 százalékkal, ez nyilvánvaló hatással lesz a teljes piacra. De ezt nem lehet 
egyedi döntéseknél érvényesíteni, egy rezsimet, egy új rendszert kell létrehozni. Én erre 
vállalkoztam, erre kaptam felkérést és erre kaptam politikai mandátumot. De azzal, 
hogy a magyar vállalkozásoknak kell a magyar beruházásokat megvalósítaniuk, és 
magyar alapanyagból. Tehát magyar világot építünk. Ezért mondom, jusson és 
maradjon is. Ez az én feladatom és ez az én politikai felelősségem ebben a kérdésben.  

És ez vezet át a korrupció kérdésére is, de azért itt is ezt árnyalnám. Én magam 
kormánybiztosként rengeteg beruházást vezénylek most is. A helyi valóság mégiscsak 
az, hogy szűkösek a kapacitások. Kevés építőipari vállalkozó van. Miután van egy állami 
fejlesztési nyomás az európai uniós pénzek elköltése, az ország felzárkóztatása miatt, 
és egyébként pedig a gazdasági növekedés szinten tartása miatt, három ok táplálja az 
erőltetett vagy dinamizált állami beruházáspolitikát, és ez nyilvánvalóan megborítja a 
piacot. Kevesebb a kapacitás, mennek fölfele az árak. Ezért ütemezni kell az állami 
beruházásokat. Nem mondom, hogy kevesebb állami beruházás kell, csak az ütemére 
jobban kell ügyelni. Amikor azt beszéljük, hogy túlfűtött az építőipar vagy az 
építésgazdaság, azt maga az állam, amikor a piacra visz rengeteg állami építőipari 
beruházást, maga az állam is gerjeszti bizonyos értelemben, hiszen a kapacitás szűkös.  

Egy példa, hogy ne csak az állammal kapcsolatban mondjak véleményt. Nem 
tudtuk rávenni a vállalkozói szektort, hogy hatékonyságnövelő vállalkozásfejlesztési 
beruházásokat hajtson végre. A magyar építőipari vállalkozások közül nagyon sok 
nemzetközi szinten nem versenyképes. Nem használ még olyan technológiát, nincs a 
gyártásban robotizáció, nem jelent meg a digitalizáció számos kérdésben. Tehát 
maguknak az építőipari vállalkozásoknak is modernizációra van szükségük, de ezt nem 
lehet erőszakkal, parancsszóval, törvénnyel, ezt csak rengeteg aprómunkával lehet. A 
Kereskedelmi és Ipari Kamarával, az érdekképviseletek bevonásával, megbeszéléssel, 
konszenzus, kompromisszum felépítésével. Nekem ez lesz a dolgom. Ez nem a 
Kormányinfó műfaja, ez az ajtók mögötti műfaj, ahol iparágakat kell meggyőzni arról, 
hogy ők is fejlesszenek, ők is dinamizáljanak, ők is változtassanak, és akkor tudjuk a 
beruházásokat olcsóbbá tenni, nekik profitot garantálni, de még egyszer mondom, a 
„jusson és maradjon is” elvének érvényesülnie kell.  

A beruházásokkal kapcsolatban a Fertő tóra azt szeretném mondani, hogy itt 
van Ausztria. Ausztria a világ egyik legsikeresebb országa, 8 millióan vannak, a GDP 
egy főre eső összege alapján az egyik leggazdagabb ország a világon. Zöldszempontok 
érvényesülnek mindenhol. Amit Ausztriában lehet, azt Magyarországon miért nem 
lehet? Tehát, ha elmegyek Ausztriába, és ott valami meg van építve, természetesen a 
zöldszempontokra és a helyi érdekekre tekintettel. Tehát a zöldszempontokat is 
figyelembe vesszük, mert Magyarország, illetve a Kárpát-medence ökológiai egysége, 
az, hogy mi a XXI. században magyarok maradjunk, szerintem rendkívül fontos dolog, 
és a magyarság nemzeti identitásának építő része. De ugyanígy a lokalitás és a helyi 
része is építő rész. Tehát, ha Ausztriában vannak olyan jogszabályi lehetőségek és 
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megoldások, amelyek az építést valamilyen mértékben lehetővé teszik, akkor ezt 
Magyarországon sem tilthatjuk meg. Ez a Fertő tóval kapcsolatos válasz.  

Biodóm. Fejből idézem a számokat, mert ’18 óta ritkábban olvasok kormányzati 
dokumentumokat. Több mint egymillió látogatója van Magyarországon az 
Állatkertnek. A Nemzeti Múzeumnak, mondjuk, 400-500 ezer lehet, a keszthelyi 
Helikon-kastélynak 400 ezer - tehát, hogy lássuk a volumeneket. Ha valamit érdemes 
fejleszteni, az az Állatkert, ha valakibe érdemes invesztálni emberként, vezetőként, az 
Persányi Miklós. Szerintem nagyon jó döntés volt a Biodóm. Ha rajtam múlik, mint 
folyamatban lévő beruházást, én arról fogom győzködni a kormányt, hogy fejezze be az 
eredeti elképzeléseknek megfelelően ezt a beruházást. Ha rajtam múlik, még egyszer 
mondom. Mert szerintem ez egy jó döntés volt, szükség van rá, és igenis nagyon fontos 
az ország és a főváros, illetve minden magyar szempontjából. 

A Városligettel kapcsolatban elmondtam az érveimet. Szerintem Nemzeti 
Galéria kell, a Városliget kérdése egy másik kérdés. De itt kikívánkozik belőlem az, hogy 
én érteném a főváros és a fővárosiak tiltakozó álláspontját akkor, ha a Városliget a 
beruházások megkezdése előtt egy gyönyörű szép, Hyde Park minőségű, Saint James’s 
Park minőségű valami lett volna. De hát a Városliget egy olyan hely volt, ahova az 
ember nem engedte el a gyerekét este. Tehát, amit védenek, az szerintem nem jó. Hogy 
nem tudtunk megegyezni abban, hogy mi legyen ahelyett, ami volt, az lehet, hogy hiba, 
de azt védeni, ami volt, szerintem egy tévképzet, mert ami volt, az nem méltó a 
védelemre, az nem zöld helye volt a fővárosnak, hanem egy gaztengere volt a 
fővárosnak, mielőtt annak a rendbetétele, reorganizációja, parképítése első lépésben 
megkezdődött volna.  

Ennek a nemzetnek a nemzeti értékeihez azok a létesítmények - Néprajzi 
Múzeum, Magyar Zene Háza, ami létrejött, a Szépművészetinek a felújítása - 
alapjaiban tartoznak hozzá, abban közöttünk vita nem lehet. Nem vagyok az ország 
beépítésének híve, félreértés ne essék. Szerintem a Városligetben is lehetett volna 
észszerű kompromisszumot kötni, csak azt gondolnám és azt remélem, hogy a 
főpolgármestert nem az a szándék vezérli, hogy mindenben betartson vagy mindenben 
beakasszon a kormányzatnak, és nem politikai csatározásokat folytat. Hogy hogy fogok 
vele együttműködni? Úgy, hogy ha leteszem a miniszteri esküt, felhívom, mint ahogy 
fel fogom hívni majd Botka Lászlót is Szegeden, és megkérdezem, hogy van-e valami, 
amiben tudok segíteni. Én így működöm. És általában az egyéni képviselőkkel is így 
működöm, meg a listásokkal is, mindenkivel, aki ismer, tudja jól, hogy megkérdezem, 
hogy miben tudok segíteni, és amiben tudok, biztosak lehetnek benne, hogy meg is 
teszem, mert amiről eddig még életemben beszéltem, azt mind meg is valósítottam, 
jelentsen ez bármit is, jót vagy rosszat. (Derültség.) 

Az M9-essel kapcsolatban van egy nagy vita Mohács vagy Szekszárd nyomvonala 
tekintetében. Én ehhez hozzátenném, hogy a déli vasút megépítése, Szabadka- 
Bácsalmás-Pécs vasútvonal megépítése legalább ilyen fontos. Az meg az én mániám, a 
másik irányból jövök. Én Baranyának a felzárkóztatását nagyon fontos dolognak 
tartom. Ha azt kérdezi a képviselő úr, vagy azt kérdezitek, képviselőtársaim, Baranya 
megyeiek, hogy hol van tartalék az országban, Somogy megye déli része, Baranya 
megye déli része, Bács megye déli része, Csongrád megye keleti része, Békés megyének 
a keleti része és Hajdú-Bihar keleti része, itt van demográfiai és gazdasági tartaléka az 
országnak. Az országnak ilyen típusú összekötése gazdasági eszközökkel, építészetileg, 
illetve infrastrukturálisan, az szerintem egy rendkívül fontos dolog lesz.  

Energetikai korszerűsítés. Az állami beruházásoknál - ezért mondtam, hogy egy 
rezsimre van szükség, nem egyedi megoldásokra - például az államnak azt kell 
mondania, hogy minden állami beruházás, ahol ezt a magasépítésben a tetőszerkezet 
engedi, napelemet telepít, és az a cél, hogy az épületnek meg kell termelnie azt az 
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energiát, amit felhasznál. Ezt állami beruházásokkal, konzekvensen, következetesen 
érvényesíteni kell. Az lehetetlen állapot, hogy építünk egy tornacsarnokot, de nem 
teszünk rá napelemet, pont a mai világban. És erre látok példákat. Tehát erre 
mondtam, hogy ha van, ezért fogok törvényt javasolni. De ez nem fog menni miniszteri 
elszánással, egyedi döntésekkel. Egy koncepcionális végiggondolásra van szükség, a 
szakma bevonásával, és egy új építési állami beruházási rezsimnek és rendnek a 
kialakítására, ahol mondhatjuk azt, hogy az állam csak úgy és akkor épít meg valamit, 
még ha drágább is pár százalékkal, ha gondoskodik az épület teljes energetikai 
ellátásáról, tehát úgy gondolom, hogy ez teljes egészében benne van. 

Z. Kárpát Dániel képviselőtársamnak azt gondolom, áttételeken keresztül a 
szakma bevonása, az országképre való hivatkozás, a településképre való hivatkozás, a 
munkavállalók védelmének fontosságának hangsúlyozásával együtt is válaszoltam.  

Sopron és Siófok képviselőjének pedig csak azt tudom mondani, a Balaton 
esetében is, nekem az a fontos - hogyan fogok dolgozni? Ha az államnak van egy terve, 
hogy a Balaton-parton építsen valamit, vagy egy kiemelt természeti jelentőséggel bíró 
területen - és egyébként Bács megyének is a pusztás részei rendkívüli természetvédelmi 
értéket képviselnek -, a Kiskunsági Nemzeti Parkon keresztül menne az M9-es 
nyomvonala, akkor ott szerintem az a megoldás, az én dolgom az, hogy elmegyek, 
megkérdezem a helyi képviselő-testületet, leülök egy képviselő-testületi ülésre, és 
megkérdezem, hogy ők hogy szeretnék és mint szeretnék. Az én munkapozícióm az, 
hogy amikor megszületik a kormány döntése, hogy valamit megépítünk, akkor 
elmegyek a helyi polgármesterhez, a helyi képviselő-testülethez, és megkérdezem, hogy 
hogyan szeretnék, s megkérdezem a helyi országgyűlési képviselőt is, milyen 
szempontjaik vannak, amit a beruházás megvalósításakor figyelembe kell venni. Nem 
olyan sokan vagyunk már a parlamentben, 199-ből 106 egyéni képviselő. Azt 
gondolom, hogy fogom bírni idővel meg erővel. Az önkormányzatok világát meg 
kifejezetten szeretem és élvezem, és szívesen vagyok ott.  

Ennyit tudtam válaszolni a képviselőtársaimnak. Kérem a támogatásukat 
pártállástól függetlenül. Számíthatnak az együttműködésre. Witzmann képviselő 
úrnak is jelzem, hogy fogok jelentkezni, nemcsak Karácsony Gergelynél, Botka 
Lászlónál, hanem minden egyéni képviselőtársamat meg fogom keresni. Annyit 
szeretnék mondani, hogy Kozma Dávid lesz a miniszteri kabinetfőnök, Krakkó Ákos 
pedig a sajtófőnök, és a jelen lévő kollégáim mindenben állnak a bizottság és a 
képviselőtársaim rendelkezésére. Amennyiben megtisztelnek azzal, hogy támogatnak, 
és az esküig eljutok, akkor igyekszem miniszterként a bizalmat megszolgálni. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Azt gondolom, hogy valamennyi 

képviselőtársunkat meggyőzte arról, hogy nemcsak az nagyon fontos dolog, hogy egy 
ilyen minisztérium létrejön - nekem egyébként nagyon tetszik miniszterjelölt úr 
megfogalmazása, hogy országépítési minisztérium, mert valójában tényleg erről van 
szó. De most tekintsünk el ettől, ha Építési és Beruházási Minisztériumnak fogják 
hívni, miniszter úr gondolkodásmódja, azt gondolom, hogy mindannyiunk 
gondolatvilágával megegyezik. Nagyon sok dolog lenne még, amit ki lehetne emelni, de 
tudom, hogy három órára megy tovább egy következő bizottsági meghallgatásra. Két 
dolgot mindenképpen szeretnék kiemelni.  

Az egyik az, amivel, azt gondolom, hogy pártállástól függetlenül valamennyien 
egyetértünk, azzal az alapelvével, hogy a kormányzati beruházásokat magyar 
alapanyagokból, magyar vállalkozásokkal kell kivitelezni. Nem lehetne jobb helyen ezt 
mondani, mint ebben a csodálatos épületben, hiszen annak idején, amikor a Parlament 
építéséről szóló országgyűlési határozat megszületett, akkor is pártállástól függetlenül 
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mindenki egyetértett abban, hogy csak hazai alapanyagokból és csak magyar 
vállalkozások építhetik. Igaz, hogy jelentősen megnőtt a kivitelezési idő, igaz, hogy 
jelentősen megnőtt, duplájára nőtt a kivitelezési költség, de ne felejtsük el, hogy több 
tíz évre meghatározta a hazai beruházások piacát. Olyan szakmák éledtek újra, 
amelyeknek köszönhetően aztán munkahelyek ezrei jöttek létre, nemcsak Budapesten, 
hanem az egész országban.  

A másik dolog, ami még miniszterjelölt úr expozéja kapcsán eszembe jutott, az 
Puskás Ferenc idézete - mégiscsak az egyik legismertebb, ha nem a legismertebb 
magyarról beszélünk -, aki úgy fogalmazott, ha hiszünk Istenben és a képességeinkben, 
akkor csak rajtunk múlik, hogy legyőzzük-e az előttünk álló nehézségeket. Tudván, 
hogy miniszterjelölt úr hisz Istenben, és tudjuk, hogy hisz a saját képességeiben, ezek 
után nem marad más, mint azt kívánni, hogy meg tudja valósítani mindazt, amit 
eltervezett. Én személy szerint is bízom ebben, és azt gondolom, hogy olyan csapatot 
sikerült maga köré gyűjtenie, amely ebben maximálisan segíteni fogja. Azt a 
nyitottságot pedig, amit a bizottság és a képviselőtársaim felé mutat miniszter úr, 
remélem, hogy a későbbiekben is majd élvezhetjük.  

Határozathozatal  

Nem marad más hátra, lezárva a vitát, szavazásra bocsátom a kérdést. Ki az, aki 
Lázár János miniszterjelölt úr alkalmasságával egyetért? (Szavazás.) 13 igen szavazat. 
Ellenvélemény? (Szavazás.) 1 ellenvélemény. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás.  

A Gazdasági bizottság 13 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett 
Lázár János miniszterjelölt urat alkalmasnak tartja a miniszteri poszt betöltésére. 
Köszönöm szépen jelölt úrnak és kollégáinak a részvételt. A napirendi pontot lezárom. 
Két perc technikai szünetet rendelek el, egy nagyon rövid folytatása lesz még a 
bizottsági ülésnek. Arra kérem képviselőtársaim, hogy maradjanak! 

 
(Szünet: 14.57 - 14.58-ig) 

 
Köszönöm szépen képviselőtársaim türelmét. A technikai szünet végeztével 

folytatjuk bizottsági ülésünket.  

Döntés a módosítási kezdeményezések benyújtási határidejéről 

Második napirendi pont döntés a módosítási kezdeményezések benyújtásának 
határidejéről, amelynek keretében javaslatot teszek a módosítási kezdeményezések 
benyújtásának határidejéről szóló bizottsági határozat elfogadására. Akik az előző 
ciklusban is a bizottság tagjai voltak, bizonyára emlékeznek rá, hogy 2018-ban is 
elfogadtunk egy ilyen tartalmú határozatot. Annak érdekében, hogy képviselőtársaim 
fel tudjanak készülni a törvény- és határozati javaslatok részletes vitájára, most is azt 
fogom javasolni, hogy a bizottság hozzon határozatot arról, hogy a bizottsági ülésen 
tárgyalandó előterjesztésekhez érkező módosítási kezdeményezések benyújtási 
határideje az ülést megelőző munkanap vége legyen. Azt gondolom, hogy ez így lesz 
tervezhető mindannyiunk számára.  

Ez a Gazdasági bizottság esetében, ha folytatjuk azt a korábbi gyakorlatot, 
miszerint főszabály szerint keddi napokon tárgyalunk, akkor tartjuk a bizottsági 
üléseinket, és tárgyaljuk a részletes vitákat, akkor a hétfői nap 16 óra 30 perces 
időpontot jelenti majd.  

A határozattervezetet minden képviselőtársam megkapta. Kérdezem, hogy 
ehhez képest van-e bárkinek észrevétele, véleménye. (Senki sem jelentkezik.)  
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Határozathozatal 

Amennyiben nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a tartalommal az 
országgyűlési határozati javaslatot elfogadja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. A bizottság egyhangú döntésével fogadta el a 
határozatot. Köszönöm szépen a támogatást. Ezzel a második napirendi pontot 
lezárom.  

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Itt a várható munkarend tekintetében, 
ahogy jeleztem is önöknek, főszabály szerint a keddi napokon, illetve a hétfői ülésnapok 
előtt próbálom majd szervezni a bizottsági ülést. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy 
a saját - főleg az egyéni képviselőink - munkarendjüket majd próbálják ennek 
megfelelően alakítani. Minden esetben, ha ettől eltérünk, akkor 3-4 nappal előtte 
fogunk egyeztetni önökkel, hogy mindenki fel tudjon készülni. Köszönöm az előző 
ciklusban a bizottsági tagoknak is azt a kiszámítható munkáját, aminek következtében 
minden egyes ülésnapon, még a rendkívüli esetekben is tudtuk a határozatképességet 
biztosítani, ez egy nagyon komoly erénye volt a bizottságunknak.  

Az albizottságok létrehozásáról még néhány információt szeretnék megosztani 
önökkel. Előzetesen, amint a keddi e-mailben is már tájékoztattam erről 
képviselőtársaimat, két albizottsággal kapcsolatos javaslat jutott el egyelőre 
titkárságunkhoz, ez az energetikai, illetve a turisztikai albizottság létrehozására 
irányuló javaslat volt. Arra kérem önöket, hogy akik e két albizottságban szeretnének 
részt venni, azok a titkárságra küldött e-mailben jelezzék számunkra - ez a 
gb@parlament.hu e-mail-cím -, hogy szeretnének ebben dolgozni. Aki nem szeretne e-
mailt írni, vagy éppen nincs rá ideje, az természetesen a bizottsági ülésen személyesen 
is megteheti, hogy majd jelzi ez irányú érdeklődését.  

Amennyiben ezen felül még külön albizottság létrehozására vonatkozó igény 
fogalmazódik meg képviselőtársaimban, természetesen azt is megtehetik. Arra 
szeretném felhívni a figyelmüket, hogy csak olyan albizottságot szeretnék létrehozni, 
én legalábbis elnökként azt támogatom, aminek valóban van értelme, tehát van 
legalább 3-4 olyan képviselő, aki az adott albizottságban szeretne is dolgozni. Annak 
semmi értelmét nem látom, hogy csak azért hozzunk létre egy albizottságot, hogy az 
papíron működjön. Szeretném, ha ebben aktív közreműködők is lennének, és legalább 
az albizottságok évente minimálisan két ülést tartsanak, mert ha ez nem történik meg, 
akkor azt fogom javasolni, hogy az albizottságot szüntessük meg, mert úgy nincs semmi 
értelme.  

Az Országgyűlésről szóló törvény 21. § (2) bekezdése értelmében minden állandó 
bizottságnak létre kell hoznia egy albizottságot, amely a bizottság feladat- és 
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, 
valamint a deregulációs folyamatokat kíséri figyelemmel. Ez az úgynevezett ellenőrző 
albizottság, aminek tagságára úgyszintén várom majd tisztelt képviselőtársaim 
javaslatát.  

Ezeket az információkat szerettem volna önökkel megosztani az egyebek 
keretében. Van-e bárki másnak akár ezzel kapcsolatos észrevétele, akár más 
közölnivalója? (Senki sem jelentkezik.)  

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, szeretném megköszönni képviselőtársaimnak az elmúlt két 
nap kimerítő és fárasztó bizottsági ülésein való részvételt, azt hogy nem csupán a 
határozatképességet biztosították, hanem azt, hogy érdemi meghallgatásuk legyen a 
miniszterjelölteknek. Ez nagyon fontos, hiszen mégiscsak az Országgyűlés egyik, ha 
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nem a legfontosabb bizottságának vagyunk a tagjai. Köszönöm szépen még egyszer 
mindannyiuknak. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot 
kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 03 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 
 


