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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 04 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm az Országgyűlés munkatársait, 
kedves vendégeinket, a sajtó igen tisztelt képviselőit, és köszöntöm a napirendi pont 
előadóját, dr. Aradszki András államtitkár urat és munkatársait a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az 
aláírt jelenléti ív alapján bizottságunk határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően múlt hét végén megkapták a 
tervezett napirendi pontokat, így három napirendi pontot szeretnénk megtárgyalni. Az 
1.: tájékoztató az energiaunió megvalósításának aktuális kérdéseiről és az Európai 
Bizottság 2016. november 30-i „Tiszta energia minden európainak” című 
intézkedéscsomagjáról. Ennek a csomagnak öt fejezete van. A napirendi pont 
előterjesztője Aradszki András államtitkár úr. A 2. napirendi pontunk: az OLAF 
Magyarországot érintő vizsgálataival kapcsolatos jelentések nyilvánosságának 
biztosítása érdekében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint 
egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amit Tóth Bertalan és képviselőtársai nyújtottak 
be. Döntenünk kell a képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről. Végül a 3. napirend 
pont: az Európai Bizottság 2017. évi éves munkaprogramja. A bizottság véleményének a 
kialakítására kerül sor a házszabály 145. §-a alapján. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki 
elfogadja a napirendi pontok megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy a bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet.  

Tájékoztató az energiaunió megvalósításának aktuális kérdéseiről és 
az Európai Bizottság 2016. november 30-i „Tiszta energia minden 
európainak” című intézkedéscsomagjáról  
a) Az energiaunió helyzetéről szóló második jelentés [COM (2017) 53] 
b) A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló 
intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 
[COM (2016) 52]  
c) A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 861]  
d) A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról 
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás) 
[COM (2016) 864]  
e) Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési 
Ügynöksége létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezet (átdolgozás) [COM (2016) 863] 

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Hozzákezdünk az 1. napirendi pontunk megtárgyalásához, 
amely címe: tájékoztató az energiaunió megvalósításának aktuális kérdéseiről és az 
Európai Bizottság 2016. november 30-i „Tiszta energia minden európainak” című 
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intézkedéscsomagjáról. Mint említettem, a napirendi pont előterjesztője Aradszki 
András államtitkár úr. Köszöntöm a szakértőket, Szlottáné Totok Éva főosztályvezető 
asszonyt, Kropkó Kitti Boglárka főosztályvezető-helyettest, valamint Kishonti Judit 
nemzetközi referenst.  

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság 2016. november 30-án tette közzé a 
„Tiszta energia minden európainak” című intézkedéscsomagot, idén februárban pedig 
az energiaunió helyzetéről szóló második jelentés is napvilágot látott. Az említett 
dokumentumok az Energiaügyi Tanács 2017. február 27-ei ülésén szerepeltek 
napirenden. Képviselőtársaim a vonatkozó dokumentumokat múlt csütörtökön kézhez 
kapták. Most arra kérem államtitkár urat, hogy ismertesse az említett intézkedéscsomag 
lényeges elemeit, ismertesse a tárca álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal 
állását. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

Dr. Aradszki András tájékoztatója 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy erről a két fontos 
témáról tájékoztatást adhatok itt a bizottságnak. Nálunk az a fontos, hogy az 
energiaunió szempontjából milyen módon tudjuk megvalósítani Magyarország 
ellátásbiztonságát. E tekintetben ez a prioritás megmaradt, és ez a prioritás azért is 
fontos, hogy megfelelő infrastruktúrákat tudjunk kialakítani, ez mintegy előfeltétele az 
energiaunió céljai megvalósításának Magyarország vonatkozásában.  

Fontosnak tartom elmondani, hogy az energiaunió megvalósítása érdekében a 
Bizottság elég dinamikus és gyors jogszabályalkotási folyamatot indított meg. E 
tekintetben a tagállami álláspont arra konvergál, hogy fontosabb a koherens, biztos és 
használható jogi szabályozás, mint a gyorsasága, ezért úgy gondoljuk, hogy ezen az úton 
ebben a kérdésben van egyfajta tagállami konszenzus, és a megfelelő szabályozás hosszú 
távon meghatározza a Közösség és ezen belül Magyarország energiaellátásának 
biztonságát. E tekintetben azt gondoljuk, hogy a földgázellátás biztonsága 
szempontjából nem mindegy, hogy melyik ország ellátásbiztonságát tekintjük és 
vizsgáljuk meg, az importfüggőség kérdése sokszor földrajzi adottság kérdése, és 
sokszor a határkeresztező kapacitások meglétét kell vizsgálnunk ebben a 
fogalomrendszerben, ebben az irányban.  

Úgy látjuk, hogy Magyarország az importfüggőség megszüntetése vagy 
csökkentése érdekében a tőle telhető lépéseket megtette, Szlovénia kivételével 
mindenhol van földgáz tekintetében határkeresztező vezeték, sőt, Szlovénia 
vonatkozásában is elindultak a tárgyalások, hogy ott is létesüljön egy határkeresztező 
vezeték.  

A villamos energia tekintetében Magyarország sokkal jobban áll, az európai 
célérték, ami 10 százalékot jelent - az adott fogyasztás 10 százalékának megfelelő 
határkeresztező kapacitást kell biztosítani az európai tagállamok között -, nálunk 
közelíti az 50 százalékot, de lehet, hogy már meg is haladja, sőt, e tekintetben a múlt 
héten aláírta a MAVIR és a szlovák rendszerirányító azt a megállapodást, amelynek 
értelmében két darab 400 kilovoltos vezetéket létesítünk Szlovákia és Magyarország 
között, ezzel is növeljük az ellátásbiztonságot. (Gyopáros Alpár megérkezik az ülésre.) 

Az energiaunió tekintetében a Bizottság azt rögzítette, hogy elindította a 
jogszabályalkotási folyamatokat, és igyekszik dinamizálni ezeket a folyamatokat. Ennek 
a jogszabályalkotási folyamatnak egy fontos eleme a 2016. november 30-án közzétett 
„Tiszta energia minden európainak”. A csomag részét képezi a villamosenergia-piac 
átalakítása, ezt négy jogszabálytervezetben határozzák meg. Az ezekben foglalt 
módosításoknak alapvető célja, hogy a megújuló energia felhasználását megfelelően 
integráljuk az energiarendszerbe, és szükséges olyan jogszabályi keretek biztosítása, 



7 

amelyek fogyasztóközpontúak, a rugalmas és versenyképes belső energiapiac 
kiteljesítését jelentik. 

Ez egy szép fedősztori, tehát ezzel a szavak szintjén, azt hiszem, minden tagállam 
egyetért, ugyanakkor az egyes részletszabályokban korlátozzák ezek a tervezetek a 
tagállamok mozgásterét az energiamixük meghatározásában. Erre közvetett és 
közvetlen eszközök is vannak a tervezetekben, ez azonban az alapszerződésben foglalt 
joga a tagállamoknak, hogy az energiamixüket saját maguk határozzák meg. Ráadásul 
sok szabályozási elemében sérti a szubszidiaritás elvét. Ilyenek például, hogy regionális 
szintre emelik a tagállamok hatóságai villamos-átviteli rendszerirányítói feladatkörének 
egyes elemeit; önálló döntési hatáskörrel rendelkező regionális operációs központokat 
hoznak létre, amely szöges ellentétben van azzal, hogy egyébként az ellátásbiztonság 
felelőssége a tagállamot terheli, és ennek a regionális központnak a létrehozása erősen 
korlátozza a tagállamoknak az ellátásbiztonság érdekében tehető beavatkozási 
lehetőségét. Ezért ez a szabályozás így önmagában ellentmondásosnak tűnik.  

Az intézkedésnek azonban van egy Magyarországra nézve sokkal érzékenyebb 
pontja, amikor Brüsszel korlátozni kívánja az árszabályozást a villamos energia 
tekintetében. Úgy gondoljuk, ez alapvetően szuverenitási kérdés, de másrészt annak a 
lehetőségét nyitja meg, a tervezet több más része azt taglalja, hogy a fogyasztóknak, 
valamint a termelőknek lehetőségük lesz a dinamikus árképzésben való részvételre. Ez a 
dinamikus árképzés nem jelent mást, minthogy áremelésre ad felhatalmazást. Azzal 
együtt, hogy a szabályozott árak kivezetése megjelenik a rendszerben, van egyfajta 
nyitottság a Bizottság részéről, hogy a sérülékeny helyzetben lévő, illetve energiaszegény 
fogyasztók részére lehetne alkalmazni a szabályozott energiaár megállapítását, azonban 
e tekintetben nem tisztázott az Európai Bizottság álláspontja, hogy milyen mértékben és 
mennyire marad ennek a meghatározása tagállami hatáskörben.  

Hangsúlyoznom kell, hogy ez a cél, amit a szabályozott árak kivezetésében 
fogalmazott meg a Bizottság, számos más országban is problémát jelentett. A TTE-
ülésen, az Energia Tanács-ülésen többek között Románia, Szlovákia és Franciaország is 
hangot adott az aggályainak.  

Azt gondoljuk, hogy a magyar kormánynak van egy sziklaszilárd véleménye, az, 
hogy a magyar emberek rezsiköltségéről ne Brüsszelben döntsenek, hanem ott, ahol a 
szükségleteiket és a lehetőségeiket a legjobban ismerik és megértik. Így azzal tudjuk a 
legjobban védeni a magyar emberek és a magyar családok érdekeit itt, Magyarországon 
az energiamultikkal szemben, hogy megtartjuk az energiaáraknak, a rezsidíjaknak a 
szabályozottságát. Ez nyilvánvalóan magyar érdek, és úgy gondolom, hogy az a fajta cél, 
amikor a dinamikus árszabályozásról beszélünk, ahogy említettem korábban, 
tulajdonképpen szabad utat ad az áremelésnek. Kérdésre szívesen elmondom a 
dinamikus árképzés árfelhajtó szerepét, de azt is hozzá kell tenni, hogy az 
energiaunióról történő beszámolóban maga Maroš Šefčovič bizottsági alelnök úr 
elmondta, hogy 2010-2015 között mindenhol emelkedett Európában az energia ára, 
kivételt képeztek azok az országok, ahol szabályozott ár van, így Szlovákia, 
Magyarország, Málta, és Ciprus és Románia és ezek közé tartozik. Tehát azért ez is 
árulkodó. Ott, ahol egyébként piaci alapokon működnek az ármegállapítás szabályai, 
azaz az igény és a termelés kapcsolatát próbálja alkalmazni az árszabályozás, ott ez a 
rendszer mindenhol áremeléshez vezetett, így úgy gondolom, hogy e tekintetben jogos 
érdekünk az, hogy biztosítsuk azt a jogát a magyar államnak, illetve a tagállamoknak, 
hogy megfizethető áron biztosítsák az energiát, a villamos áramot a fogyasztók részére, 
és nem engedhetjük meg, hogy e tekintetben a Bizottság és Brüsszel korlátozza a 
tagállamok mozgásterét. Én úgy gondolom, a magyar kormány ehhez folyamatosan 
ragaszkodni fog, és meg fogjuk védeni ezt az intézményünket, ami egybeesik a magyar 
emberek érdekeivel. 
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A megújuló energiák támogatásáról szóló irányelv kiterjesztését a 2030-ig 
terjedő időszakra támogatjuk, de fontos, hogy a 27 százalékos megújulóenergia-
részaránynak önkéntes tagállami vállalásokban kell összeállnia. Nem szabad 
megengedni, ez nem bontható le kötelező tagállami célokra. Magának ennek az 
elképzelésnek az indokoltsága nem is igazán illeszkedik be a korábban a Tanács által 
elfogadott dokumentumban foglaltakba, ugyanis az a dokumentum azt mondta, hogy a 
CO2-kibocsátást kell csökkenteni 40 százalékkal az 1990-es évi bázishoz képest. Ez 
kötelező cél. Nyilvánvaló, hogy ha ezt egy tagállam vállalta, kötelező erővel, akkor annak 
az eszközét, hogy milyen módon fogja ezt megvalósítani, rá kell bízni. Egyébként a 
dolog belső logikájából az következik, hogy ennek a két legfontosabb eszköze az 
energiahatékonyság növelése és a megújuló energiáknak a fokozottabb, illetve, ha nem 
is a megújuló, de a karbonszegény energiáknak, energiaforrásoknak a fokozottabb 
alkalmazása. 

Az energiahatékonyságról szóló irányelv előírásainak egyszerűsítését és az 
egyértelműbb megfogalmazást a gyakorlati tapasztalatok alapján támogatni tudjuk. 
Nem értünk azonban egyet a 2030-as kötelező európai energiahatékonysági cél 
felemelésével, ami 27 százalékról 30 százalékra emelné fel az energiahatékonysági célt. 
Ennek az alapvető oka az, hogy jelentős többletköltsége ró a tagállamokra, és ennek a 
mértéke tagállami szinten még nem ismert, és emellett a 2020 után rendelkezésre álló 
források még nem láthatók. Tehát egy bizonytalan célról van szó, bizonytalan 
eszközökkel, ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy a 27 százalékos cél felülvizsgálatát később 
tegyük meg, amikor a 2020 utáni pénzügyi eszközök rendelkezésre állásáról több 
információnk lesz. 

Azt el kell mondanom, hogy a Tanács-ülésen a tagállami hozzászólások egy 
irányba mutattak, összhangban voltak a magyar állásponttal, hangsúlyozták, hogy az új 
szabályozásnak tiszteletben kell tartani a tagállamok energiamix meghatározásához 
való jogát, a tagállamok szuverenitását és az arányosságot. Meg kell találni az 
egyensúlyt az uniós, a regionális és a tagállami hatáskörök elosztásakor. Támogatjuk a 
regionális együttműködés megerősítését, de felhívtuk a figyelmet a tagállamok 
felelősségére is, és ezt a felelősséget minden tagállam meg szeretné saját 
kompetenciában tartani. 

Van egy fontos eleme még a 2016 novemberében kibocsátott anyagnak, a 
nemzeti energia- és klímatervek létrehozásáról szóló rendeletjavaslat. Ez a 
rendeletjavaslat tíz évre szól, az energiaunió minden dimenzióját lefedő, integrált 
nemzeti energia- és klímatervek készítését írja elő, amely egy dokumentumban összesíti 
a jelenleg külön-külön elkészített terveket. Egyetértünk az egyszerűsítési törekvésekkel, 
ugyanakkor álláspontunk szerint nagyobb mozgásteret kell adni a tagállamoknak a 
tervekben rögzített célok megvalósítása terén. Fontosnak tartjuk azt, hogy az összes 
alacsony karbonkibocsátású technológiának lehetőséget kell biztosítani, és egyenlő 
szerepet, egyenlő súlyt kell biztosítani. 

Van egy egységesen kialakuló vita, egy legális vita, mely szerint a nemzeti tervek 
létrehozására rendelkezésre álló időkeret túl szűk, ezenfelül még a 2020 utáni 
finanszírozási kérdések e tekintetben is nyitottak, tehát itt is sok a bizonytalanság. 
Nehéz kiszámítani ilyen alapon az állami és a magánbefektetések megtérülhetőségét. 

Összegzésként arról tájékoztathatom a tisztelt bizottságot, hogy az energiaügyek 
közösségi szabályozása terén a magyar kormány következetesen kiáll a jól átgondolt, 
koherens szabályozás megalkotása mellett, és következetesen kiáll az energiamix szabad 
megválasztása, az árszabályozás, az egyetemes szolgáltatói viszonylatrendszerben az 
árszabályozás fenntartása mellett, és nem akarunk további jogkörökről lemondani, mint 
amit eddig elfogadtunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a beszámolóját. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Megnyitom a vitát. Akinek kérdése, véleménye van, nyugodtan 
elmondhatja. (Jelzésre:) Józsa képviselő úr! (Dr. Józsa István: Alelnök úr előbb 
jelentkezett.) Bocsánat, akkor Bana alelnök úr! (Dr. Józsa István: Csak a korrektség 
jegyében.) Maximálisan egyetértek.  

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Rendben. Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Az energiamix kérdése időről időre 
előkerül itt a bizottsági ülésen, és minden alkalommal igyekszem információkat 
szerezni államtitkár úrtól azzal kapcsolatban, hogy éppen hogy is áll most a helyzet. 
Ezúttal is tett erről említést. Mit látunk jelen pillanatban, ha megnézzük az uniós 
tagországokat, mely tagállamok azok, amelyek egyértelműen és következetesen hozzánk 
hasonló álláspontot képviselnek? Hiszen azt alá szeretném húzni, hogy a Jobbik is 
önrendelkezési szempontból egy rendkívül fontos kérdésnek tartja ezt. Kik azok, akik 
lavíroznak és kevésbé állnak ki ebben az ügyben? És kik azok, akik ezzel szemben 
állnak, és nehezítik azt, hogy az energiamix meghatározása valóban nemzeti 
önrendelkezésben maradjon, és ilyen módon ne csorbuljon a szuverenitásunk? 

A másik kérdés pedig, amit fel szeretnék tenni államtitkár úrnak, kapcsolódik a 
megújuló energia használatához, hiszen ez is hangsúlyosan megjelent az 
elhangzottakban. Éppen ezért áll a Jobbik értetlenül az előtt, hogy Magyarországon a 
kormány adót vetett ki a napelemekre, ráadásul most arról lehetett olvasni, hogy 
további negatív irányú változások történnek majd e területen. Szeretném, ha államtitkár 
úr ezt a kérdést is egyértelművé tenné, hiszen mi XXI. századi pártként azt gondoljuk, 
hogy igenis teret kell adni a megújuló energia használatának, azt hozzátéve, hogy 
mondjuk, Paks ügyében az álláspontunk mindig is következetes volt, támogattuk a 
bővítést, viszont a nyilvánosság vonatkozásában időről időre megfogalmaztuk a 
kritikáinkat, és így fogunk tenni a jövőben is.  

Tehát kimondottan a napelemek és a megújuló energia vonatkozásában lennék 
kíváncsi az államtitkár úr álláspontjára. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Józsa képviselő úré a szó. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Azt 

hiszem, az energiaunió az egyik legpozitívabb és legperspektivikusabb célkitűzése, 
folyamata jelenleg az Európai Uniónak, ugyanis mind az ellátásbiztonság, mind az ár 
kérdése nagyságrendileg másképp képzelhető el uniós beszerzési szinten, és másképp 
képzelhető el a tartalékkapacitások biztosításának a szintjén.  

Tehát ahhoz, hogy a tartalékkapacitás területén a szomszédos országok vagy egy 
régióhoz tartozó országok úgymond ki tudják egymást segíteni, tehát ne kelljen 
mindenkinek saját határain belül a legnagyobb egységteljesítménynek megfelelő, tehát 
az új paksi blokkok esetén 1200 megawattnak megfelelő tartalékkapacitás gyors 
indítását biztosítani, ahhoz regionális együttműködésre van szükség. Ahhoz, hogy ez ki 
tudjon alakulni, ahogy említette, határkeresztező kapacitásokat kell fejleszteni. Ebben 
Magyarország hál’ istennek jól áll. Tehát ez a gondolat, hogy egyfajta regionális 
együttműködés kialakuljon, mind az ellátásbiztonságnak jót tesz, mind a 
tartalékkapacitások költségszintje redukálása által jótékony hatással bírhat a fogyasztói 
árakra is. Tehát ezt én inkább erről a közgazdasági alapvetés oldaláról javasolnám 
megközelíteni, semmint a szuverenitás kérdése felől, mert azért gondolni kell arra is, 
hogy most milyen mértékben használ föl Magyarország import villamos energiát, illetve 
milyen mértékben leszünk exportra ösztönözve, ha a hat paksi blokk egyszerre önti rá a 
régióra a megtermelt, reményeink szerint olcsó villamos energiát. Tehát két oldala van 



10 

ennek az érmének, szerintem mind a kettőt érdemes megvizsgálni, és mindenekelőtt a 
hosszú távú szempontok mentén.  

A másik, amit említett államtitkár úr a földgáz tekintetében, az importfüggőség, 
illetve e tekintetben az importárak kérdése. Itt az MSZP régtől azt az elvet képviseli, 
hogy minél több vezeték éri el Magyarországot, annál jobb a tárgyalási pozíciónk az 
importárakat illetően. Ha emellé odatesszük, hogy minél nagyobb vásárlóval együtt 
sikerül alkudni az importárakról, tehát valami poolba az Európai Unió más 
gázimportőreivel, akkor az várhatóan - legalábbis általában a kereskedelem és a 
közgazdaság szabályai szerint - szintén árcsökkentő hatású lehet. Tehát e tekintetben 
szintén érdemes lenne vigyázni azokra a lehetőségekre, amit az összefogás, illetve a 
nagyobb együttműködés jelenthet.  

Az energiamix végső meghatározása, én úgy gondolom, alapvetően mindig is 
nemzeti hatáskörben lesz. Ezek az energiaunióban megfogalmazott szempontok 
alapvetően irányelvek. Ilyen értelemben sajnálom, hogy a klímavédelem kifejezés nem 
hangzott el ebben az előterjesztésben. Az alacsony karbontartalmú technológiák 
támogatása révén megértem én, hogy benne volt, és azt is megértem, hogy az egész 
klímavédelem területén az Európai Unió játszhat úttörő szerepet, a magyar gazdaság 
meg talán fölzárkózhat ezekhez a célokhoz, de legalább a szándék legyen meg, hogy 
fölzárkózunk.  

Tehát egyetértek azzal, hogy nem adókkal kellene elbizonytalanítani, támadni a 
megújuló energiába befektetőket, hanem nagyon stabil és kedvezményes szabályokat 
lenne célszerű meghozni ezen a területen, ami legalább húsz évre kiszámíthatóvá teszi a 
befektetők számára, hogy milyen feltételek mentén tudnak majd dolgozni.  

Az árszabályozási kérdésekben érdekes, amit a dinamikus árképzés ellen az 
államtitkár úr mondott, ugyanis legjobb ismereteim szerint Magyarországon már 
működik dinamikus árképzés, több, mint tíz éve alkalmazza, úgy hívják, hogy Mol. 
Lehet, hogy hallott már róla az államtitkár úr, hogy ez hogyan történik ott, belül. De ott 
ez gyakorlatilag mind a szolgáltató, a Mol-csoport, mind a fogyasztók részéről 
elfogadott, dinamikus árképzés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag hetente kétszer 
jelentik be az éppen aktuális áraikat.  

Lehet, hogy érdemes lenne átgondolni, hogy ha ellenzi a kormány a dinamikus 
árképzést, akkor mondjuk a Mol is kapja meg ukázba, hogy milyen áron adhatja el a 
magyar fogyasztóknak a benzint. Mi a földgázárak területén azt láttuk, hogy az elmúlt 
1,5-2 évben nagyobb arányban csökkentek az importárak, mint amilyen mértékben a 
kormány csökkentette a hazai fogyasztói árakat. Erre persze lehet azt mondani, hogy 
amikor szoci kormány volt, akkor darabra hányszor emelkedett a gázár, de azt is tegyék 
mellé, ön szakember, hogy eközben a világpiaci ár, az olaj világpiaci ára milyen 
mértékben emelkedett, 100 dollár fölött volt, az elmúlt 1-2 évben pedig 40 dollár körül, 
most kezd 50 dollárra vergődni. Tehát biztos, hogy van lehetőség a hatósági árképzésre, 
csak akkor az legyen őszinte és érzékeny. Tehát ne csak a választásokra legyen 
tempírozva, hogy akkor mikor csökkentünk egy évvel az országgyűlési választások előtt 
gázárat, hanem mondjuk akkor is, amikor a Gazpromtól a korábbi időszakhoz 
viszonyítva tényleg 30-40 százalékkal olcsóbban be lehet vásárolni. 

Ami konkrét kérdésem. Egy adat elhangzott a két darab 400 kilovoltos szlovákiai 
vezetékről, hogy ennek a kapacitása, tehát hogy mennyit lehet rajta szállítani, mekkora 
lesz. Mert a 400 kilovolt a feszültség szintje, hogy milyen magasan viszik, de annak a 
vezetéknek van egy átmérője is, hogy milyen vastag, és attól függ, hogy mennyi áram 
tud rajta menni. 

A másik, ami már kicsit jobban áll, a Szlovénia felé szintén villamos távvezeték. 
Magyarországon már évekkel ezelőtt, már tíz éve is megvolt a határig az általunk 
megépített 400 kilovoltos távvezeték. Most visszadobhatná a labdát, hogy én se tudom a 
teljesítményét, hogy mennyi a magyar szakasz teljesítménye, viszont a kapcsolódó 
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teljesítményt tudom, mert az nulla, ugyanis nincs folytatva a szlovák szakaszon. Erre 
van-e valami kilátás?  

Illetve, hogy ez a megújuló irányelv tekintetében a METÁR területén, tehát 
egyáltalán a klímavédelem területén a szép szavak után valami konkrét szabályozási 
pozitívum várható-e a magyar kormány részéről? Köszönöm, elnök úr. (Hollik István 
távozik a bizottság üléséről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Következik Firtl Mátyás képviselő úr. 
 
FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Két 

rövid kérdés, de azt megelőzően az előbb elhangzottakkal kapcsolatban én is szeretném 
azt leszögezni, hogy az energiamix vonatkozásában a szuverenitás kérdése nagyon is 
fontos, azzal együtt, hogy az Európai Unió állandóan azt preferálja, hogy a 
szubszidiaritás elvét vizsgálni kell. És akkor máris helyben vagyunk, hogy miért is 
fontos az, hogy az energiamix esetében is alkalmazza a szubszidiaritás elvét, és ha 
egyszer az ellátási felelősség a saját országunké, akkor hagyják már meg nekünk azt, 
hogy mi milyen árakat és milyen módon akarunk alkalmazni. 

Ami pedig az előbb elhangzottakat illeti, azt szerintem az államtitkár úr az előbb 
említette, hogy Maroš Šefčovič mondta ki, hogy valamennyi országban energia-
áremelés állt elő, kivéve azt a néhány országot, köztük Magyarországot is, ahol nem. 
Tehát erre az a válasz, hogy az elmúlt időszak árképzései végül is mégiscsak azt 
igazolták, hogy amit a magyar kormányzat ebben az időszakban képviselt, azt az utat 
járja be, hogy a lehető legalacsonyabb áron vagyunk, nem beszélve arról, hogy az 
elkövetkező időben is nemzetgazdaságunk alapvető érdeke, hogy ezen az árszinten 
tudjon valahogy energiát biztosítani. Ezt az előnyt meg kell tartanunk.  

Aztán ha egyszer majd eljön a Kánaánnak az az időszaka, hogy mindenben 
párhuzamban leszünk a kétsebességes Európára törekvőkkel, akkor majd még el lehet 
azon gondolkodni, hogy hogyan is tudunk ehhez csatlakozni. 

A másik, amit szerettem volna mondani, éppen az államtitkár úr említette, hogy 
Szlovénia kivételével a határkeresztező kapacitások megvannak. Azért az a kérdésem 
most is felmerül, hogy azt tudjuk, hogy a vezetékek rendelkezésre állnak, de azért 
tisztelettel kérdezem, hogy jutottunk-e előbbre a horvátokkal, jutottunk-e előre a 
románokkal, mondjuk az interkonnektorok fejlesztése vagy megvalósítása érdekében? 
Ehhez hogy viszonyul az Európai Unió, hiszen a Juncker-féle tervekben voltak erre 
lehetőségek, források. Ez hol tart?  

Továbbá szintén a horvát vonatkozásban is felmerül az a kérdés, hogy az LNG-
terminál mikorra valósulhat meg, azzal együtt is, hogy ez is eminens érdek lenne. 
Szintén elhangzott a diverzifikáció szempontjából, az energiaellátásunk szempontjából, 
mert az egy dolog, hogy az Európai Unió, megint csak azt mondom, a mag Európa, 
ellátja magát már Északi I., Északi II., meg még norvég vonatkozásban, sőt, a Balti-
tengeren LNG-terminálokat is épít, de a mi problémánk azért mégiscsak abban áll, hogy 
hogyan is látjuk el magunkat és egész Közép-Európát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, Tukacs képviselő úr, öné a szó! 
 
TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Három 

ügyben szeretnék kérdést intézni az államtitkár úrhoz. 
Kicsit zavarba estem, amikor olvastam a háttéranyagot, mert hatósági árképzés 

tekintetében ott, ha jól emlékszem, az szerepelt, hogy a kormánynak nincs álláspontja, 
miközben a bizottság előző ülésén Lázár miniszter úr a meghallgatásán meglehetősen 
markáns álláspontot fejtett ki, ugyanúgy, ahogy ön, lévén, hogy a magyar kormány 
álláspontja az, hogy hatósági árképzést nemcsak a javasolt módon kell majd alkalmazni. 
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Úgy látom tehát, hogy a valódi vita a magyar kormány és a tárgyaló partnerei között ott 
feszül, hogy míg a magyar kormány azt gondolja, hogy hatósági árképzést alkalmaz 
mindenre, a tervezet gyakorlatilag csak meghatározott fogyasztói csoportoknak 
engedélyezné ezt. 

Előre szeretném bocsátani, hogy én nem vagyok az ellensége a hatósági 
árképzésnek, sőt, éppen ellenkezőleg, de a kérdésem úgy szól, államtitkár úr, hogy az 
álláspontjuk tartalmazza-e azt, hogy a hatósági árképzés kitér a legnehezebb helyzetben 
lévő fogyasztói csoportok helyzetére, magyarul: minimális szolgáltatás lehetséges-e? 
Ugyanis az nem megoldás az én véleményem szerint, hogy azt gondoljuk, hogy a 
hatósági árképzés megoldott minden problémát, ezért a szegénytől a gazdagig 
mindenkinek egyformán kedvez - ez így természetesen nem igaz. Vannak olyan 
fogyasztói csoportok, amelyek önhibájukon kívül nem képesek megfizetni még azt az 
árat sem, rajtuk a minimális árképzés segítene. Mellékszálként említem, hogy Lázár 
miniszter úr természetesen az önkormányzatok ügyébeni s azt mondta, hogy ez ki fog 
terjedni még az önkormányzati szolgáltatásokra is, tehát a vita őket is tartalmazza. Az 
én emlékeim szerint a rezsicsökkentés viszonylag sok önkormányzati társaságot hozott 
nehéz helyzetbe. Tehát miközben a kötelező rezsicsökkentést alkalmazták, azon túl, 
távhőszolgáltatótól másokig, már támogatásokért esedeztek, mert nem tudták 
biztosítani a cégeik gazdaságos működését.  

A második kérdésem arra irányulna, hogy vajon a megújulók tekintetében miért 
nem alkalmazza a kormány a versenysemlegességet? Tehát az úgy nincs jól, és azt 
hiszem, képviselőtársam is említette ezt, hogy miközben azt mondjuk, hogy a megújuló 
energia nagyon fontos, azonközben egyes ügyeit büntetőadóval sújtjuk, másokat pedig 
nem. 

A harmadik kérdésem lehet, hogy csak teoretikus, tehát nem kívánom, hogy az 
államtitkár úr behatóan válaszoljon rá, vagy vállalkozzon a megválaszolására. 
Amennyire a híreket látom, az USA új elnöke esküdt ellensége mindenféle klímavédelmi 
megállapodásnak. Ergo, ha jól látom, partnerül szegődött hozzá nagyon sok olyan 
társaság, amely nem érdekelt abban, hogy a klímavédelem jegyében nem egészen 
költségkímélő módszereket alkalmazzon.  

Ezért tehát azt szeretném inkább felvetni, mint kérdezni, hogy vajon egy olyan 
szituáció mit eredményezhet, amelyben az egyik világhatalom azt mondja, hogy hát 
fütyül ő arra, hogy klímavédelem, ergo olcsóbban tud előállítani nagyon sok terméket, 
hiszen a klímavédelem költséges, másfelől ott van egy Európai Unió, amely görcsösen 
akarja alkalmazni ezeket a lehetőségeket. És ebben a versenyben, amelyben egyébként 
sincs valami jó pozícióban, még inkább lemarad. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e még kérdés. (Nincs jelzés.) Nem 

látok.  
Tisztelt Államtitkár Úr! Említette beszámolójában, hogy az energiaunió 

helyzetéről szóló második jelentés megemlíti, hogy a tagállamoknak, ha jól emlékszem, 
2018. január 1-jéig kell elkészíteni az integrált energia- és éghajlat-politikai tervüket. 
Talán ez elegendő idő lesz valóban ennek a kimunkálására. Ugyanakkor a hírekből azt 
olvassuk, hogy az energiaunióra vonatkozó számos jogalkotási javaslat kitárgyalása 
bizony még cammog, még folyamatban van, és nem biztos, hogy ez év végéig 
létrejönnek a tagállamok közötti politikai megállapodások. Akkor így hogyan 
készülhetnek el időben az integrált energia- és éghajlat-politikai tervek? Lesz-e addig 
ebből valami?  

Tisztelt Államtitkár Úr! Megadom a válaszadás lehetőségét államtitkár úrnak. 
Kérem, válaszoljon a feltett kérdések. Tessék parancsolni! 



13 

Dr. Aradszki András válasza 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): (Dr. 
Aradszki András mikrofonja nincs bekapcsolva.) Köszönöm a kérdéseket, és 
köszönöm, elnök úr, hogy válaszolhatok. Bana Tibor képviselő úrnak a kérdésére: elég 
érdekes a felállás, hogy kik azok, akik markánsan kiállnak az energiamix meghatározása 
mellett. Ha így nézzük, akkor azt kell mondanom, minden tagállam szóban az 
energiamix szuverén megválasztása vagy szuverenitása mellett áll ki. A szabályozásnak 
van egy fontos eleme, ennek a „Tiszta energiát minden európainak” a fő célja… 

 
ELNÖK: A mikrofont tessék szíves lenni bekapcsolni. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Bocsánat. A fő cél a megújulók integrálása az elektromosáram-ellátási rendszerbe. 
Ennek kapcsán ennek van olyan hatása és következménye, hogy az energiamixen belül 
nyilvánvalóan a fosszilisek, de a nukleáris energiaforrás is hátrányosabb helyzetbe kerül 
a szabályozási oldalon, mint a megújulók. Ebből következik, hogy van egy ilyen 
közvetett hatása, hogy korlátozza a tényleges teljesülését annak a jognak, hogy a 
tagállamok jogosultak megválasztani az energiamixük tartalmát.  

Hogy kik támogatják, azaz kik pronukleárisok: nyilvánvalóan Franciaország, az 
Egyesült Királyság, de az energiamix szabad megválasztásának elve mellett más okokból 
kiáll Lengyelország is, Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Finnország és 
természetesen mi. Akik kifejezetten antinukleárisok: az osztrákok és a németek. A 
dánok hol itt vannak, hol nincsenek itt, a svédeknél van termelés, és ott is szó van arról 
a belső vitáikban, egyeztetéseikben, hogy ők is a kapacitásfenntartási beruházást lehet, 
hogy elkezdik tervezni. Így állunk, tehát nem rossz a helyzet. Arra kell ügyelnünk, hogy 
a szabályozásban ne kerüljön hátrányosabb helyzetbe az a karbonszegény 
energiatermelés, amit a nukleáris atomerőművek biztosítanak számunkra.  

Adó kérdése. Én úgy tudom, hogy mostanában nem vetettünk ki semmilyen adót 
a megújulókra. (Dr. Józsa István: De nem is vonták vissza a…!) Nem vetettünk ki 
semmilyet. A termékdíj a tavalyi év folyamán a fotovoltaikus napelemre megállapítást 
nyert, természetesen, ha környezetvédelmi szempontból is vizsgáljuk a helyzetet, és a 
termékdíj funkcióját és feladatát nézzük meg, akkor elkerülhetetlen volt ennek a 
megállapítása.  

A másik, ami most a sajtóban hangsúlyt kapott, hogy a rendszerhasználati díjat 
megállapíthatja a hivatal rendeleti úton azokra a fotovoltaikus háztartási erőművekre, 
amelyek többségében visszatáplálnak a rendszerbe, és ezáltal használják az elosztói 
rendszert. Ennek a fajta rendszerhasználati díjnak a megállapítása csak az éves szinten 
négy megawattnál többet termelő háztartásokra, ebből következően már nem is 
háztartási célú fotovoltaikus erőművekre, házi erőművekre vonatkozik. Az átlagos 
visszatermelés éves szinten 2,5 megawatt. Ezeket nem érinti a rendszerhasználati díj 
bevezetése.  

Úgy gondolom, ez olyasmi, mint a háztáji termelés, hogy egyébként termelek én 
krumplit a házam körül meg a rokonaimtól, nagyszüleimtől örökölt földön, de ha 
kimegyek azzal a piacra, mivel azt többlet az én fogyasztásomhoz képest, és abból még 
egy jövedelmet tudok magamnak termelni, azt is meg szoktuk adóztatni. Itt azokról a 
termelőkről van szó, akik messze a saját szükségleteiken felül termelnek vissza a 
rendszerbe. Nekik a rendszer ellátásbiztonsága fenntartásának szempontjából hozzá 
kell járulniuk ehhez a díjhoz, mert ha nem járulnak hozzá ehhez a díjhoz, abban az 
esetben mindenki „élvezi” a negatív hátrányát a rendszerhasználati díj elmaradásának, 
átlagosan mindenkinél növelni kell a rendszerhasználati költségek miatt növelendő 
rendszerhasználati díj megfizetését, tehát még a legegyszerűbb nyugdíjasnak is. Úgy 
gondolom, ez a társadalmi igazságosságot jól tükröző szabályozás, és nem az átlagos 
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fogyasztókat, átlagos fotovoltaikus termelőket érinti hátrányosan, sőt, őket egyáltalán 
nem érinti hátrányosan. 

Józsa képviselő úr, köszönöm az eszmefuttatását. Magyarország valóban nincs 
ellene a regionális együttműködésének. Ha megnézzük az elektromosáram-piacot, 
akkor van egyfajta közép-európai árampiac, amelynek résztvevője Csehország, 
Szlovákia, Magyarország és Románia, ez egy dinamikus piac, itt nagyon jól 
együttműködnek a rendszerirányítók, és nagyon harcos és komoly kereskedelmi harcot 
folytatnak le a kereskedők. Sőt továbbmegyek, már horvát részről is érkezett jelzés, 
hogy ők szívesen csatlakoznának.  

Mi az ellen vagyunk, hogy pontosan a megújulók tisztázatlan szempontú 
integrálásának ürügyén még egy nagyobb regionális centrumot hozzunk létre, amelyben 
nincs döntési potenciálja a magyar kormánynak, és a magyar szabályozó hatóságnak is 
kevesebb, ezáltal bizonyos megújuló integrálás ürügyén torzítani tudják azt a regionális 
piacot, amely jelen pillanatban, azt kell mondanom, hogy egyre inkább fejlődő, és 
perspektivikusan is jó adottságokkal tud rendelkezni, majdan arra is választ adva, 
amikor megjelenik a Paks II.-beruházás következében egyfajta exportképes többletáram 
is, továbbítani tudja más országok belépésével más importőrök részére ezt a fölösleges 
áramot. 

Én úgy gondolom, ez az a pont, amikor pontosan nem a szabályozás felé kell 
elengednünk a regionális együttműködést, hanem arra a piaci szintre kell beállítani, 
ami most ebben a térségben egyébként egészen jól működik.  

Ilyen szempontból nincs vita köztünk, képviselő úr. Mi azt mondjuk, hogy ebben 
a clean energy csomagban, ebben a „Tiszta energiát minden európainak” csomagban 
pontosan a túlszabályozottság veszélyét és az ebből fakadó szabályozási hiányosságokat, 
illetve kontraproduktivitást kell elkerülnünk.  

A gázimportfüggőség tekintetében, hogy más importőrökkel összefogva 
próbáljunk valamilyen egységesebb fellépést tanúsítani a gázszállítókkal szemben, 
nagyon szép és igaz elv, de mindaddig, amíg egy olyan Északi Áramlat II. megvalósulása 
közeledik, amely szintén orosz gázt szállít az európai térségbe, amely ellen, úgy néz ki, 
Brüsszel nem sokat fog tenni, addig ez nehéz kérdés. Nekünk abban van érdekünk és 
abban lépünk előre - itt már megelőlegezem Firtl Mátyás képviselőtársamnak a választ -
, hogy nemcsak útvonalat, hanem forrást is diverzifikáljunk, és ennek egyik nagyon 
fontos eszköze a LNG-terminál megépítése és a vezeték megépítése Magyarország 
irányába, és nagyon fontos eszköze lesz az úgynevezett BRUA, ez a bolgár-román-
magyar és osztrák vezetéknek a megépítése, ami a Fekete-tenger felől hozza majd a 
gázt, ami szintén nem orosz gáz lesz. Tehát jelen pillanatban az a fajta elképzelés, hogy 
poolban menjünk, pontosan azért nehézkes, mert a poolnak csak oroszgáz-tartalma van 
vagy lehet.  

Még egy reagálást engedjen meg, képviselő úr, a dinamikus árképzéssel 
kapcsolatban. A Molt és a szerepét ne keverjük ide, az egy ténylegesen működő piac, azt 
a Gazdasági Versenyhivatal, ha az emlékeim nem csalnak, kétévente vizsgálta, és most 
nem tudom, hogy állnak, de régebben kétévente vizsgálta, és mindig mindent rendben 
lévőnek talált, függetlenül kormányoktól… (Dr. Józsa István: Mert olyan jók a 
szabályok…) Mert olyan jók a szabályok, így van.  

Itt a dinamikus árképzés kapcsán arról van szó az elektromos áram piacon, hogy 
abban az esetben, ha a megújuló termelés kiesik, márpedig ez elképzelhető, gondoljunk 
itt január utolsó három hetére, amikor ködös, napfénymentes és szélmentes időszak 
volt, akkor ebben az esetben a hagyományos termelők, amelyek nem függenek az 
időjárási körülményektől, a csillagos egekig emelhetik az árat, mert hiány van a piacon, 
és ezt az elképzelés szerint a fogyasztóknak el kell fogadni, illetve követniük kell. 
Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet nem biztosítja a kiegyensúlyozott ellátásbiztonságot, nem 
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biztosítja minden fogyasztó számára az elérhető áron történő energiához való jutás 
lehetőségét.  

Ezért gondoljuk azt, hogy ennek a kiegyenlítésére sokkal alkalmasabb a 
szabályozott ár megállapítása, főleg, és itt hangsúlyozom, és kétszer alá kell húznom, 
hogy Magyarország nem az elektromos áram piaca ellen van, az ellen van, hogy az 
egyetemes szolgáltatást igénybe vevők, azaz a lakosság számára legyen szabályozott ár. 
Egyébként, ha mindenhol szabályozott ár lenne, akkor az az általam említett 
áramtőzsde nem tudna működni, és nem tudna dinamikusan érvényesülni a vevői érdek 
és a kereskedői érdek adott áram vásárlásakor, és akkor a magyar ipar sem lenne 
versenyképes abban az esetben, ha esetleg egy magas szabályozott áron kellene 
vásárolnia. De ezt bízzuk a gazdaságra. Úgy gondoljuk, a lakosságot érintő fogyasztási 
struktúrában kell a szabályozott árakat fenntartani. 

Ettől függetlenül azt még egyszer alá kell húznom, hogy akárhogy is nézzük, 
elhangzott, hogy az import gázár jelentősen csökkent, és ezt nem követte a szabályozott 
ár Magyarországon, tehát nem csökkentettük a 2013-tól érvényes árakat. Ez egy nagyon 
érdekes kérdés, mert importárról beszél és nem a fogyasztóhoz eljuttatott árról, amiben 
azért más különbségek is szerepelnek egyrészt. Másrészt igaz lehetett ez az állítás 
mondjuk áprilisban, de hogy ha mondjuk az árdinamikát követtük volna a gáz 
tekintetében, és ha megnézzük mondjuk a novemberi, a decemberi vagy a januári 
árakat, akkor alsó hangon 10 százalékkal kellett volna emelnünk a gáz árát a lakosság 
számára is. Szerintem ez senkinek nem lett volna érdeke. Ezen a lemezen a tű megállt 
áprilisnál, képviselő úr, azóta az árak jelentősen, 15 százalékkal…  (Dr. Józsa István: 
20-30 százalékkal lejjebb volt…) …15-20 százalékkal visszaemelkedtek.  

Írásban fogok önnek válaszolni arra, hogy ez a 400 kilovoltos vezeték milyen 
mennyiséget fog át…. (Dr. Józsa István: A kapacitását illetően…) A kapacitását 
illetően.  

A szlovéniai villamosvezeték - ezt napirenden tartjuk folyamatosan. Ahogy 
beszélünk a gázvezeték létesítéséről, mindig megkérdezzük a szlovén felet, hogy mikor 
óhajtja ezt a vezetéket megépíteni. Úgy néz ki, hogy azok a környezetvédelmi akadályok, 
és ha jól emlékszem, más jellegű politikai viták is vannak, a horvát fél és a szlovén fél 
között (Firtl Mátyás felé.), ne vegye személyeskedésnek, képviselő úr, de úgy gondolom, 
ez előbb-utóbb nyugvópontra jut. A szlovén fél is elkötelezett, ő is pontosan látja annak 
a piacnak a működési elvét, ami most kialakult itt, Közép-Európában, hogy annak az 
előnyeit ezzel a vezetéklétesítéssel ők is tudják élvezni. 

Firtl Mátyás képviselő úr. Említettem már, hogy a horvát vezeték építése 
szempontjából van előrelépés. Az FGSZ és a PLINACRO horvát cégek megkötöttek egy 
nyomásmenedzselő megállapodást - szerintem ennek van szebb magyar fordítása is -, 
ennek a feltételeiben megállapodtak. Ez azt jelenti, hogy átmenetileg nyomáskezeléssel, 
aminek a költségeit a PLINACRO megfizeti az FGSZ részére, lehet biztosítani gázt 
Horvátország felől. Horvátország most meghozta azt a törvényt, ami alapján a gázpiaca 
liberalizált legyen. Hozzá kell tenni, hogy Horvátország csatlakozása óta a gázpiaci 
liberalizáció elmaradása miatt a Bizottság semmiféle eljárást nem kezdeményezett 
Horvátországgal szemben - zárójel bezárva. Tehát be tudunk lépni a horvát piacra.  

Ez a horvát kormány remélhetőleg hosszú életű lesz. Az a magyar érdek, hogy 
azon az úton, amin elindult, végig tudjon menni és ennek az útnak része az LNG-
terminál megvalósítása. Ez 2019 végére az off-shore, tehát nem a szárazföldön, hanem a 
vízen lévő terminál elkészítésére kitűzött határidő, és emellett párhuzamosan a 
nyomáskezelő szerződés helyébe kiépül a megfelelő gázellátási rendszer 
Horvátországban. Biztató az, hogy az LNG-terminál kivitelezéséért felelős állami cég 
élére egy nagyon dinamikus vezető került, aki üzletileg is jól szerepelt a múltjában.  

Még egy dolog van, hogy a Pressure Management Agreement mellett tervezünk 
aláírni egy államközi megállapodást, egy memorandum of understandinget. Ennek a 
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kitárgyalása most van folyamatban. Itt fontos álláspont az, hogy folyamatos 
monitoringozást kértünk a horvát féltől és a Bizottságtól egyaránt, hogy miképpen 
valósul meg az az ütemezés, amit egyébként a horvát fél lefektetett. 

Tukacs képviselő úr. Amikor készült az anyag, akkor még nem volt kifejezett 
tárgyalási álláspontunk, most már van, egyébként politikailag változatlan. Nem tudok 
olyanról, hogy önkormányzati társaságok nehéz helyzetbe kerültek volna. (Tukacs 
István: Székesfehérvár.) A távhőfronton elképzelhető, de ott a megfelelő finanszírozás 
biztosított. Tehát olyan, hogy tönkrement egy távhőszolgáltató cég, olyan nem történt 
meg, a szükséges esetben a hivatal él a számára biztosított eszközökkel, és a pénzügyi 
alap, amely esetleg a veszteségeket pótolja, rendelkezésre áll és megfelelő összeggel 
tudja ezt szolgálni.  

Megújulók miért nincsenek? Szerintem vannak. Az előbb is mondtam az 
adókérdéssel kapcsolatos álláspontunkat. Hozzá kell tennem, hogy minden bányászati 
koncesszió meghirdetésekor egy geotermikus koncesszió is meghirdetésre került az 
utóbbi 1,5-2 évben. Minden egyes alkalommal sikeresek voltak ezek a koncessziók, tehát 
nemcsak a fotovoltaikus és nemcsak a szélerőművek tekintetében számítunk a 
megújulókra, hanem más területeken is.  

Az USA ellensége a klímavédelemnek. Itt Magyarország nagyon jó pozícióban 
van, és nagyon bölcs döntés volt, amikor a klímavédelmi megállapodás - a párizsi 
megállapodásra gondolok - megalkotásakor Magyarország is részt vett abban a 
csapatban, amit úgy hívtak, hogy Európai Unió. Tehát Magyarország itt nem önálló 
tárgyaló félként jelent meg, hanem az Európai Unió tárgyalt az európai uniós 
tagállamok nevében, és úgy gondolom, hogy nem eszik olyan forrón a kását a 
klímavédelmi kérdések tekintetében az Egyesült Államokban sem. Az más kérdés, hogy 
olyanfajta energiaexportot akar az Egyesült Államok végrehajtani, ami a fosszilisok 
kitermelését és exportálását szolgálja, de ezen mennyiség eladásának azért van egy piaci 
korlátja. Attól még, hogy az USA belép erre a piacra, nem lesz nagyobb a felhasználás. 
Ez a mennyiség… (Dr. Józsa István: Viszont kisebb lesz az ár…) Így van, ezt akartam 
mondani. Ha ez a mennyiség megjelenik a piacon, megtöri azokat a 
monopóliumszerűen működő árkartelleket, amik az olaj- és gázárat meghatározták a 
világon. 

Hörcsik Richárd képviselő úr kérdésére, 2018. január 1-jéig az energia- és 
klímaterv elkészítése. Az anyagnak nem is célja ez, hanem egy tervezetet kell 
összeállítanunk 2018. január 1-jéig. Ennek a metodológiáját szerintem megkaptuk már 
a Bizottságtól. Ettől függetlenül, ha azokat az egyeztetési fordulókat le kell folytatnunk - 
márpedig le kell folytatni -, ami az elfogadásához szükséges, úgy gondolom, sehogy sem 
lehet megcsinálni 2018. január 1-jéig ezt. E tekintetben majdnem minden tagállam - ez 
nem a Tanács-ülésen hangzott el, hanem a munkacsoportokban és az azt követő ebéd 
alkalmával vitattuk ezt meg - azt gondolja, hogy ez egy feszes határidő, a teljesítése 
erősen kétséges, és erősen megterheli a tagállamok erőforrásait. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a beszámolóját és a kérdésekre 

adott válaszát. (Dr. Józsa István: Kérdeznék még valamit.) Egy percre megadom a szót 
Józsa képviselő úrnak.  

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Tudom, hogy elnök úr nagyon rigorózusan „egy 

napirendi pont egy kör” módszerrel vezeti az ülést, de államtitkár úr válasza ingerel 
bennem egy kérdést, és lehet, hogy jó választ is lehet rá adni. Én úgy emlékszem, hogy 
az elmúlt időszakban nagyon magas szinten volt kormányközi kapcsolatfelvétel, 
tárgyalás Iránnal, és végül is a Nabuccónak az volt a gyenge pontja, hogy akkor az 
embargó miatt nem volt eléggé biztosítva a betáp, hogy milyen gázból történjen, és 
aztán végül is az azeriek kihátráltak ebből. Tehát amilyen ütemben javul Magyarország 



17 

és általában Európa kapcsolata Iránnal, államtitkár úr szerint elképzelhető-e, hogy 
esetleg az iráni gáz vagy akár az izraeli gáz - ami az offshore területen most úgy tűnik, 
hogy nagy mennyiségben kitermelhetővé válik - ebből az irányból egy alternatív betápot 
tesz lehetővé? 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni, államtitkár úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, 

elképzelhető, de ennek a megvalósulása kicsit távolinak tűnik, főleg Irán szempontjából, 
mert a gázlelőhelyek ott vannak a déli részen, és el kellene ezt valahogy északra juttatni. 
Ismereteim szerint Irán nem tervezi az LNG-terminál fejlesztését és az LNG-flotta 
kiépítését, tehát az egy másik megoldás lehetne. Iránnak komoly piaci lehetőségei 
vannak India irányában is, és szerintem ők ezt támogatják. 

Említette, hogy akár izraeli gáz, netán a szíriai béke után szíriai gáz is jöjjön a 
térségbe. Mi pont ezért készültünk fel közép-európai és balkáni országok, hogy a nagy 
vezetéképítési koncepciók helyébe a határkeresztező kapacitásokat növeljük: görög-
bolgár, bolgár-román - azt hiszem, ez már el is készült, legalábbis a Duna alatt már 
átmegy a vezeték -, a románok elkötelezettek, és PCI-listán rajta van, hogy egész Bécsig 
elhozzák azt a vezetéket, velünk közreműködésben, természetesen, amely vezeték 
alkalmas mind a fekete-tengeri lelőhelyről, mind pedig az esetleg feltárandó és feltárás 
előtt álló izraeli-egyiptomi lelőhelyről a gáz eljuttatására. Ehhez természetesen 
szükséges egy görögországi terminál is, Szaloniki környékén ez is tervbe van véve. A 
hozzá való infrastruktúrát, ahogy korábban említettem, Magyarország már elkészítette. 
Én a gáz tekintetében is optimista vagyok az ellátásbiztonság szempontjából. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen államtitkár úrnak a válaszát, és munkatársainak, 

hogy részt vettek a bizottsági ülésünkön. 

Az OLAF Magyarországot érintő vizsgálataival kapcsolatos jelentések 
nyilvánosságának biztosítása érdekében az európai uniós 
csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi 
rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 
módosításáról szóló T/13890. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a 2. napirendi pont megtárgyalására: az 
OLAF Magyarországot érintő vizsgálataival kapcsolatos jelentések nyilvánosságának 
biztosítása érdekében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint 
egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amit képviselőtársaim T/13890. számon kaptak 
kézhez. 

A törvényjavaslat előterjesztői Tóth Bertalan, Szakács László képviselő urak és 
társaik. Ezúttal köszöntöm Szakács László képviselő urat, a napirendi pont 
előterjesztőjét. Most döntenünk kell a képviselői önálló indítvány tárgysorozatba 
vételéről. 

Tisztelt Bizottság! A szóban forgó indítvány hazánk uniós csatlakozásához 
kapcsolódó, tehát az előbb említett 2004. évi XXIX. törvényt kívánja módosítani, annak 
is az Európai Csalás Elleni Hivatallal való együttműködést szabályozó fejezetét. 
Bizottságunkat a házelnök úr 2017. február 13-án jelölte ki a döntés kialakításra. Most 
megadom a szót Szakács képviselőtársamnak, a napirendi pont előterjesztőjének. 
Tessék parancsolni! 
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Dr. Szakács László hozzászólása 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Éppen a Gazdasági bizottság üléséről jövök, ahol nem vették tárgysorozatba 
legutóbb ezt a javaslatunkat, illetve vizsgálóbizottság felállításának a javaslatát. Kövér 
Lászlóval, én úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben valamilyen szinten egyet lehet 
érteni, amikor azt mondja, hogy az egyik állandó bizottságnak, méghozzá az Európai 
ügyek bizottságának kell ebben a kérdésben döntenie.  

Az OLAF-fal, illetve az OLAF-jelentésekkel kapcsolatos információk úgy a sajtón 
keresztül, mint ahogyan a parlamenti műfajokban eléggé keveredve kerülnek a 
parlament, illetve a magyar közvélemény elé is, és mi úgy gondoljuk, hogy ha a helyes 
célt akarjuk megcélozni, tehát azt, hogy a magyar közélet megtisztuljon, illetve az 
európai uniós forrásokkal való gazdálkodás sokkal áttekinthetőbbé váljon, akkor 
álláspontunk szerint ahhoz egyfelől meg kell tudjuk ismerni a Magyarországgal 
kapcsolatos OLAF-jelentések tartalmát, másfelől pedig arra egy vizsgálóbizottságot is 
fel kell állítani, amely le tudja vonni a megfelelő következtetéseket, és a törvényhozás, a 
magyar parlament elé megfelelő javaslatokat tud terjeszteni, ha úgy tetszik, akkor akár 
széles politikai konszenzussal is, hogy mely dolgokkal nem értett egyet a Bizottság, mely 
dolgokkal nem ért egyet az OLAF, és mely dolgokon kell változtatni. Mi úgy gondoljuk, 
hogy egy ilyen generális megoldás sokkal jobban tükrözi azt az akaratot, amely 
egyébként találkozik többünk szándékával, mint mondjuk, az a nagyjában-egészében 
boszorkányüldözés, amely éppen most a Gazdasági bizottság előtt folyik.  

Én átadtam ott a Gazdasági bizottság elnökének ezt a kezdeményezésünket újra, 
hogy írják alá, és én biztos vagyok benne, hogy a kormánypárti frakciók is abban 
érdekeltek, hogy a magyar közvélemény, illetve a magyar közélet megtisztuljon ebben a 
tekintetben, és minél átláthatóbban kerülhessenek elköltésre az európai uniós források.  

Bízom benne, hogy a kormánypárti frakciók alá fogják írni ezt a kezdeményezést, 
és akkor elmondhatjuk, hogy tényleg a közélet megtisztítása felé tettünk egy lépést, nem 
pedig a 2018-2019-es kampány kezdődik el éppen a Gazdasági bizottság üléstermében. 
Én nagyjában-egészében ezzel szerettem volna kiegészíteni az általam korábban 
leírtakat. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársamnak az előterjesztését. A vitát 

megnyitom. (Jelzésre:) Elsőként Józsa képviselő úrnak adom meg a szót. Tessék 
parancsolni! 

Hozzászólások 

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni 
az előterjesztőhöz, illetve az előterjesztéshez, mert én magam is aláírtam, és úgy 
gondolom, fontos, hogy Magyarország speciális helyzetében, amikor más csatornákon a 
kormánypolitika szerves része az Unió intézményeinek a támadása, akkor ezen a részen, 
ami az OLAF tevékenységét illeti, az átláthatóság, az uniós pénzek tiszta 
felhasználásának a nyomon követhetősége egy direkt erre létrehozott jogszabály által is 
megtámogatott legyen. Tehát én úgy gondolom, nem elég aggódni azért, hogy mi lesz 
majd 2020 után a kohéziós alapokkal, hogy kap-e a régió felzárkóztatási pénzeket, 
hanem tenni is lehet érte, tehát olyan előremutató lépéseket tenni, amivel meg lehet 
nyugtatni úgymond a befizető országok adófizetőit, hogy ezek a fejlesztési források jó 
célra, tisztán, átlátható módon kerülnek felhasználásra.  

Tehát én hajlamos lennék elvonatkoztatni azoktól a konkrét botrányoktól, hogy 
most mindent „pénztáros” vagy Mészáros Lőrinc vagy Lázár - vagy hogy hívják - cége 
visz, el vagy hogy ki hogyan merre tud ebben sikeresen pályázni. Tehát egy korrekt 
hozzáállást is demonstrálhatna a Magyar Országgyűlés az uniós pénzek átlátható 
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felhasználását illetően, ha ezt az előterjesztést elfogadja előtt. Ezért kérem korrekt 
képviselőtársaimat, hogy ezt támogassák.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselőtársam. Bana képviselő úré a szó. 
 
BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 

Bizottság! A Jobbik minden olyan kezdeményezést támogatni tud, amely a korrupció 
visszaszorításának irányába hat, függetlenül attól, hogy ki annak a benyújtója, így ebben 
az esetben is támogatni tudom a tárgysorozatba vételt.  

Már csak azért is, mert a legutóbbi bizottsági ülésen ismételten hangot adtam 
annak az álláspontomnak, ami egyébként a társadalom széles rétegeinek a véleményével 
egyezik, hogy az uniós források felhasználása továbbra is a korrupció melegágyának 
tekinthető. A részletekbe nem mennék bele, hiszen a legutóbbi ülés alkalmával is elnöki 
feddésben részesültem ezzel összefüggésben, a mai plenáris ülésen meg a 
képviselőcsoportunk egyébként is hosszasan ki fogja fejteni ezzel kapcsolatban az 
álláspontunkat. Tehát még egyszer aláhúznám, hogy magát a javaslatot, annak a 
tárgysorozatba vételét a Jobbik támogatni tudja a szavazás során. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tessely alelnök úré a szó. 
 
TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. A 

kérésnek megfelelően én is érzelemmentesen szeretném az önök javaslatát értelmezni.  
Elsőként azt állapítanám meg, hogy a törvényjavaslat címe és a rendelkező rész 

egymásnak ellentmond, hiszen a cím az OLAF Magyarországot érintő vizsgálatával 
kapcsolatos jelentések nyilvánosságáról szól. A rendelkező rész 1. §-a az OLAF 
Koordinációs Iroda jelentéséről szól és arról beszél. Hogy mi a probléma ezzel? Míg az 
előbbi, az OLAF-jelentés Budapestre kerül megküldésre, addig a Koordinációs Iroda 
anyaga pedig Brüsszelbe, mivel ez a jelentés az OLAF felé szól. 

Második pontként megállapítanám, hogy jogszabály-szerkesztési szempontból is 
elég furcsának tűnik, hogy az OLAF-fal történő együttműködésről szóló 2004. évi XXIX. 
törvény XII. fejezetébe illesztenék ezt az elképzelést, ez ugyanis az OLAF Koordinációs 
Iroda feladatait és ezen irodán keresztül az OLAF felé teljesítendő jelentések körét 
rögzíti.  

Az OLAF kizárólag közigazgatási vizsgálatot folytat, így a jelentése kizárólag 
ajánlásokat tartalmaz; bűncselekményre utaló bizonyíték esetén a nemzeti igazságügyi 
hatóságokhoz kell fordulni.  

Az OLAF-rendelet 11. cikke szól a vizsgálati jelentés vizsgálatot követő 
intézkedéseiről, és ez valóban nem rendelkezik nyilvánosságra hozatalról. Ez vélhetően 
nem véletlenül nem szabályozott terület, hiszen az OLAF ajánlásai olyan információkat 
is tartalmazhatnak, amelyek idő előtti nyilvánosságra hozatala akadályozhatja a későbbi 
eljárás eredményességét.  

Mindezek figyelembevétele mellett én nem javasolnám a napirendre vételt. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye? (Nincs 

ilyen jelzés.) Ha nincs, akkor visszaadom a szót képviselőtársamnak, az előterjesztőnek. 
Tessék parancsolni! 

Dr. Szakács László reflexiója 

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP), előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök úr. Hol is 
kezdjem? Ha ennyi adminisztratív oka van - egyébként természetesen nagyon szívesen 
kijavítjuk, és bízunk benne, hogy akkor majd fogja tudni támogatni a Fidesz-frakció, bár 
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szerintem egyébként amit most az alelnök úr elmondott, azt fel is foghatjuk egy 
módosító javaslatként, bármelyiket be tudjuk fogadni egyébként ezek közül, egyébként 
azzal az apró kitétellel, hogy az OLAF koordinációs irodája nem Brüsszelnek tesz 
jelentést, hanem az NGM-nek tesz jelentést. Erről engem Varga Mihály miniszter úr 
tájékoztatott egyébként egy írásbeli kérdésemre.  

Igaz, hogy nem tudjuk, hogy ez a Koordinációs Iroda pillanatnyilag hol működik, 
mert önök elfelejtették a törvényt módosítani. Az OLAF Koordinációs Iroda a mai 
napon is a VPOP alá van besorolva a törvény alapján, csak a VPOP meg már nincs meg. 
Ezért ugyancsak írásbeli kérdéssel fordultam a nemzetgazdasági miniszterhez, hogy 
hadd tudjuk meg mi is, hol van az OLAF Koordinációs Iroda.  

A nyilvánosságra hozatalnak szerintem vannak módjai és fokozatai, tehát olyan 
módjai és fokozatai, amelyek alapján azt lehet mondani, hogy sérti, vagy nem sérti 
magának az eljárásnak az érdekeit. Nyilvánvalóan mindannyiunknak az az érdeke, hogy 
ne sértse az eljáró hatóság, illetve az eljárás érdekeit.  

A mi érdekünk az, hogy ezekből az eljárásokból tanulni tudjunk, le tudjuk 
belőlük vonni a következtetéseket és tudjunk a törvényhozás számára egy olyan 
javaslatot tenni, amely alapján tisztábbá és átláthatóbbá lehet tenni az európai uniós 
pénzek elköltését, illetve a közpénzekkel való gazdálkodást.  

Természetesen, amennyiben most nem támogatja a többség, a kormánypárti 
többség ezt az előterjesztést, akkor a kért módosításokkal együtt vissza fogjuk hozni. 
Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A vitát lezárom. Szavazást rendelek el. Kérdezem 
képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba vételét. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy 3 igen szavazat. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem támogatja, tehát a bizottságunk nem 
támogatja. Köszönjük szépen képviselőtársam előterjesztését. (Dr. Szakács László: 
Köszönöm szépen a bizottság türelmét. - Dr. Szakács László távozik a bizottság 
üléséről.) 

Az Európai Bizottság 2017. évi éves munkaprogramja [COM (2016) 
710] 

Tisztelt Bizottság! Következik a harmadik napirendi pontunk, az Európai 
Európai Bizottság 2017. évi éves munkaprogramja. A bizottság véleményének a 
kialakítása következik a házszabály 145. §-a alapján.  

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramját bizottságunk 
tavaly novemberben vitatta meg Navracsics Tibor biztos úrral. A korábbi eszmecsere 
alapján került összeállításra a véleménytervezet, amely a munkaprogrammal 
kapcsolatos prioritásokat tartalmazza és amelyet múlt héten képviselőtársaim is 
megismerhettek. Kértük képviselőtársaimat, hogy akiknek esetleg írásbeli észrevételük 
van, tegyék meg. Mostanáig nem kaptunk ilyet. 

A mai ülésünkön tehát a véleménytervezet elfogadásáról kell döntenünk. 
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy esetleg van-e észrevételük a véleménytervezettel 
kapcsolatban. (Jelzésre.) Bana alelnök úré a szó, tessék parancsolni! 

Hozzászólás 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak 
röviden szólnék hozzá. Nem küldtem módosító javaslatot, mert a bizottság munkatársai 
a tőlük megszokott alapos, precíz munkát végezték akkor, amikor az Európai Bizottság 
munkaprogramjáról összeállították ezt a tervezetet. Magam is el tudom ezt fogadni, és 
csak meg szeretném köszönni nekik ezt a munkát. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, képviselőtársaim, van-e más hozzászólás, 
vélemény. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. Akkor szavazást rendelek el. Kérdezem, ki az, aki 
támogatja, hogy a bizottság véleményt fogadjon el a házszabály 145. §-a alapján az 
úgynevezett politikai párbeszéd keretében. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs ilyen jelzés.) Ki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodás, tehát bizottságunk elfogadta. Köszönöm képviselőtársaimnak és köszönöm 
a bizottság munkatársainak a munkáját. 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság imént elfogadott 
véleményéről természetesen tájékoztatom a házelnök urat, valamint Frans 
Timmermans urat, az Európai Bizottság nemzeti parlamentekért is felelős első 
alelnökét. Véleményével bizottságunk hozzá kíván járulni az Európai Bizottság és a 
nemzeti parlamentek közötti politikai párbeszédhez.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a bizottság következő 
ülésére előreláthatólag 2017.március 20-án, tehát két hét múlva hétfőn, 10 órától kerül 
sor. A napirendi pontok még egyeztetés alatt állnak.  

Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. Viszontlátásra! 
 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc.) 
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Madarász Mária és Nánásiné Czapári Judit  


