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alapján 
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(2016) 864; 2016/0380 (COD)]  
1.4. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 
883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 
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2. Tájékoztató a villamos energia belső piacára vonatkozó európai uniós 
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vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [COM 
(2016) 864; 2016/0380 (COD)](A szubszidiaritás elve érvényesülésének 
vizsgálata a HHSZ 142. § (1)-(2) bekezdése alapján és döntés bizottsági önálló 
indítványok benyújtásáról)  
 

Előterjesztő: 
Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára 
  



4 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Bana Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Csöbör Katalin (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Firtl Mátyás (KDNP)  
Hollik István (KDNP)  
Dr. Józsa István (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Tessely Zoltán (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz) 
Tukacs István (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Juhász László főtanácsadó 
Dr. Tamás Csaba Gergely tanácsadó   
Dr. Puncsák Kornélia, a bizottság munkatársa   
Nyilas Dániel, a bizottság munkatársa  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Aradszki András államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Szájer József képviselő (Európai Parlament) 
 

  



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 01 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, így ünnep után, fáradtan. 
Köszöntöm az Országgyűlés Hivatalának munkatársait, meghívott vendégeinket és a 
következő napirendi pont előadóját. 

Az első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Megállapítom, hogy az 
aláírt jelenti ív alapján és az eseti képviseleti megbízásokkal együtt bizottságunk 
határozatképes.  

Képviselőtársaim a törvényi előírásnak megfelelően megkapták a napirendi 
javaslatomat. A mai napra két napirendi pontot javasoltam megtárgyalni. Az első: 
döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 140. § (2) bekezdése 
alapján. Összesen hat ilyen tanácsi rendeletről van szó. A második napirendi pont 
legalább ilyen izgalmas: tájékoztató a villamos energia belső piacára vonatkozó európai 
uniós tervezetekről. Itt két ilyen pontról beszélünk. Megjegyzem képviselőtársaimnak, 
hogy itt a szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát végezzük a Házszabály 
142. § (1), (2) bekezdése alapján és döntést hozunk a bizottság önálló indítványa 
benyújtásáról.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi 
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.(Senki sem jelentkezik.) Nem látok 
ilyet. Szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára is megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag 
elfogadta a napirendet. (Dr. Józsa István megérkezik a bizottság ülésére.) 

Döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a HHSZ 140. § (2) 
bekezdése alapján  
1.1. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a villamos energia 
belső piacáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 
861; 2016/0379 (COD)]  
1.2. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 
Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége 
létrehozásáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 
863; 2016/0378 (COD)]  
1.3. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a villamos energia 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) (EGT-
vonatkozású szöveg) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)]  
1.4. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, 
valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás 
megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról (EGT- 
és Svájc-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 815, 2016/0397 (COD)] 
1.5. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az ... rendelettel 
[ESC-rendelet] bevezetett európai szolgáltatási e-kártya jogi és 
működési keretéről (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 823; 
2016/0402 (COD)]  
1.6. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai 
szolgáltatási e-kártya és a kapcsolódó adminisztratív eszközök 
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bevezetéséről (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 824; 
2016/0403 (COD)]  

Tisztelt Bizottság! Akkor hozzákezdünk az első napirendi pont 
megtárgyalásához: döntés egyeztetési eljárások kezdeményezéséről a Házszabály 
140. § (2) bekezdése alapján.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! Az Európai Bizottság az elmúlt időszakban számos fontos 
javaslattal állt elő, melyek közül a politikai, a gazdasági vagy a társadalmi hatás miatt 
összesen hat esetben javaslom, hogy induljon meg az egyeztetési eljárás. 

Képviselőtársaim a javaslataimat múlt héten megkapták és remélem, volt 
idejük, hogy el is olvassák és véleményezhessék. A javaslatok címei a bizottsági 
meghívóban szerepelnek, így azok felolvasásától eltekintek. Tehát jelzem, hogy hat 
ilyen javaslatról van szó. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
kérdése, észrevétele. (Jelzésre.) Bana alelnök úr, tessék parancsolni! 

Bana Tibor hozzászólása 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon 
röviden szólnék hozzá. Asszisztensemmel, munkatársammal áttekintettük az 
anyagokat és támogatásra méltónak találtuk azokat.  

Szeretném megköszönni a bizottság munkatársainak az alapos munkáját, ami 
tőlük már megszokott. Akkor még egyszer jelzem, hogy a Jobbik részéről támogatni 
tudom ezeket a szubszidiaritásvizsgálatokat. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e más kérdés. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Akkor szavazásra teszem fel, tisztelt képviselőtársaim: ki az, aki egyetért azzal, 
hogy az előbb röviden ismertetett hat európai uniós tervezetről a Házszabály 140. § (2) 
bekezdése alapján egyeztetési eljárást kezdeményezzen a bizottságunk. Kérem, 
szavazzanak! (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) Kettő tartózkodással a bizottságunk elfogadta. Szeretném 
megjegyezni a bizottság tagjainak, hogy a mai döntésünkről tájékoztatom a házelnök 
urat, az állandó bizottságok elnökeit, valamint a Miniszterelnökséget vezető Lázár 
János miniszter urat. 

Tájékoztató a villamos energia belső piacára vonatkozó európai 
uniós tervezetekről  
2.1 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a villamos energia 
belső piacáról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 
861; 2016/0379 (COD)]  
2.2 Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a villamos energia 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) (EGT-
vonatkozású szöveg) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] (A 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálata a HHSZ 142. § (1)-
(2) bekezdése alapján és döntés bizottsági önálló indítványok 
benyújtásáról 

Tisztelt Bizottság! Rátérünk a második napirendi pontunk tárgyalására: 
tájékoztató a villamos energia belső piacára vonatkozó európai uniós tervezetekről. 
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(Dr. Aradszki András és munkatársai bejönnek a terembe, és helyet foglalnak a 
meghívottak részére fenntartott asztalnál.) 

Érkezik az államtitkár úr, a napirendi pont előadója, akit tisztelettel köszöntök. 
Köszöntöm Aradszki Andrást, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát és 
munkatársait. Tessék parancsolni helyet foglalni! Tisztelt Államtitkár Úr! Most 
kezdjük a második napirendi pont megtárgyalását, tehát: tájékoztató a villamos energia 
belső piacára vonatkozó európai uniós tervezetekről, úgymint az Európai Parlament és 
a Tanács rendelete a villamos energia belső piacáról és az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról. A 
szubszidiaritás elve érvényesülésének vizsgálatát szeretnénk elvégezni a Házszabály 
142. §-a (1), (2) bekezdése alapján, és döntést szeretnénk hozni a bizottsági önálló 
indítványok benyújtásáról.  

Az elnök felvezetője 

Tisztelt Bizottság! A villamos energia belső piacával kapcsolatos javaslatokat, 
ahogy emlékeztettem képviselőtársaimat, már március 6-án foglalkozott a 
bizottságunk az államtitkár úr előterjesztésében, amit szeretnék ezúton is 
megköszönni. (Dr. Józsa István: Én is.) Úgy van, és különösen az ellenzék hangja is 
fontos ez ügyben, mert látszik, hogy itt egy olyan ügyről van szó, ami…. (Dr. Józsa 
István: De ez személyes!) Személyes, az meg pláne! Külön köszönjük Józsa képviselő 
úrnak.  

A mai ülésünkre azért is került sor, mivel jelenleg is több tagállami parlament 
vizsgálja a javaslatokat és különösen a lengyel szejmben merült fel többféle aggály ezzel 
kapcsolatban. Számunkra a Házszabály különös jogokat biztosít a szubszidiaritás 
elvének vizsgálata során, és ezért szoktam mondani, hogy az Európai ügyek bizottsága 
a Magyar Országgyűlés legfontosabb bizottsága. Sokan ugyan nem értik, de akik itt 
vannak, azok megérthetik, hogy miért különleges a mi jogállásunk.  

Ezen eljárásban mindig azt vizsgáljuk, hogy mennyiben szükséges az uniós 
szintű jogalkotás, az valóban többletértékkel bír-e és tagállami eszközökkel nem 
lehetne-e a kívánt szabályozást elérni. E szempontok különösen relevánsak akkor, 
amikor az energiaellátás biztonsága, az energiamix szabad választása, vagy éppen az 
energia árának tagállami meghatározása terén merülnek fel bizonyos korlátozási 
szándékok az Európai Bizottság részéről. Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem 
az államtitkár úrnak, valamint a tárcának és a Miniszterelnökségnek, hogy a kérdésben 
eddig is együttműködtek velünk és most is várjuk majd az államtitkár úr expozéját.  

Szeretném jelezni, hogy a német Bundestag mindkét kamarája megállapította 
már a szubszidiaritáselv sérelmét. A lengyel Szejmben egyelőre bizottsági döntés 
született. Itt megjegyzem, hogy a bizottság elnök asszonya levélben hívta fel a 
figyelmünket, hogy ők hasonló eljárást foganatosítanak és hogy tegyük meg mi is. 
Május első felében Lengyelországban is sor kerülhet az indokolt vélemény 
elfogadására. 

Több tagállami parlament pedig egyelőre nem alakította ki az álláspontját, 
hiszen a szubszidiaritásvizsgálatra rendelkezésre áll jelenleg 8 hét. Ez a 8 hetes 
határidő a rendelettervezet esetében május 17-én, az irányelvtervezet esetében május 
9-én jár le, tehát még bőven van időnk.  

Annak érdekében, hogy a fenti határidőket tartani tudjuk, tisztelt bizottság, 
javaslom, hogy a mai ülésünkön döntsünk a szubszidiaritásvizsgálat 
kezdeményezéséről és a szükséges indítványok benyújtásáról.  

Képviselőtársaim a jelentéstervezetet és a határozati javaslat tervezetét a múlt 
hét pénteken megismerhették és véleményezhették. A szubszidiaritás elvének 
vizsgálata - csak szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat - mindig arra irányul, 
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hogy az uniós kezdeményezés szükséges-e, illetve valóban hozzáadott értéket jelent-e 
a tagállami szintű szabályozáshoz képest. 

A villamos energia belső piacára vonatkozó rendelettervezet és irányelvtervezet 
megközelítésével kapcsolatban csak néhány mondatot szeretnék elmondani. A 
villamosenergia-piac szerkezetének átalakítására vonatkozó kezdeményezésnek az a 
célja, hogy a jelenlegi piaci szabályokat hozzáigazítsa az új piaci viszonyokhoz. A 
másikkal kapcsolatban pedig: az Európai Bizottság szerint a tagállami szintű piaci 
szabályozások - például az árplafonok, az állami beavatkozások jelenlegi helyzete - 
megakadályozzák, hogy az árak kövessék azokat a helyzeteket, amikor kevés villamos 
energia áll rendelkezésre, s a többi, s a többi. 

Nos, én nem is szaporítom tovább a szót, mert itt van kiváló szakértőnk, Józsa 
képviselőtársam is, de nem őt hívtuk előadónak, hanem Aradszki András 
képviselőtársamat, aki… (Dr. Józsa István: Majdnem annyira ért hozzá…) Sőt, majd 
meglátjuk, tisztelt képviselőtársam. A viccet félretéve, azt hiszem, államtitkár úr 
abszolút szakértője a témának, és ezért külön örülök, hogy nagyon sokszor már 
megjelent bizottságunk előtt és erről a fontos témáról tájékoztatott bennünket.  

Most megkérem Aradszki András államtitkár urat és természetesen 
munkatársait, hogy tájékoztassanak bennünket röviden, utána pedig folytatjuk 
bizottsági ülésünket. Tessék parancsolni, államtitkár úr! 

Dr. Aradszki András tájékoztatója 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Legutóbb 
március elején voltam itt, amikor a 2016. november 30-án megjelent „Tiszta energia 
minden európainak” című csomagot ismertettem. Már ekkor is jeleztem, hogy vannak 
olyan kérdések és vannak olyan szabályozási irányok, amelyek magyar szempontból 
aggályosnak tekinthetők.  

Azóta a mélyebb elemzéseket is elvégeztük, és ebből azt lehet látni, hogy azzal a 
javaslattal, amely a villamosenergia-piac átalakítására irányul, és a fő célja az, hogy a 
megújulók rendszerbe állítási integrációja hatékonyan megtörténjen, egy 
fogyasztóközpontú, rugalmas belső villamosenergia-piac alakuljon ki, ezekkel a 
célokkal az energiaunió keretei között természetesen Magyarország egyet is tud érteni. 
Azonban az energiapiac kiteljesítéséhez vezető út nem vezethet olyan eredményre, 
hogy korlátozza a tagállamok mozgásterét, és korlátozza és megsértse a tagállamnak az 
alapszerződésben biztosított jogait.  

A vizsgálataink eredményeképpen azt lehet megállapítani, hogy vannak olyan 
szabályozási irányok, amelyek sértik a szubszidiaritás elvét, és sértik az arányosság 
elvét. A szubszidiaritás azt jelenti lefordítva, leegyszerűsítve, hogy vannak hatáskörök, 
amiket a tagállamok átadnak a Bizottság felé, az Európai Unió Bizottsága felé, de ez 
nem teljes körű átadás, csak abban az esetben kell és lehet európai szinten alkalmazni 
ezt a hatáskört, ha egyébként a célkitűzések eléréséhez, a szerződésben meghatározott 
célkitűzések eléréséhez ez a legjobb eszköz, és ez csak egy másodlagos platform, az 
elsődleges az, hogy ezt tagállami szinten kell rendezni, ugyanakkor sem tartalmilag, 
sem formailag nem terjedhetnek túl a szerződések céljain, tehát szükséges szinten kell 
maradniuk, azaz az arányosság elvét is be kell hogy tartsák.  

A villamos energia belső piacáról szóló rendelettervezet három kérdést taglalt, 
ami úgy gondoljuk, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét sérti. Az egyik a 
kapacitásmechanizmusok alkalmazásának a szabályai, valamint a széntüzelésű 
erőművek alkalmazására vonatkozó, elég szigorú szabályozás, illetve a 
villamosenergia-elosztási rendszerben a regionális operációs központok létrehozásával 
kapcsolatos szabályozás. 
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A kapacitásmechanizmus egy létező gyakorlat, ami arról szól, hogy ha piaci 
zavar keletkezik az ellátásban, akkor egy meglévő kapacitással ezt a piaci zavart annak 
érdekében, hogy a villamosenergia-ellátás közép-, hosszú és rövid távon is azonnal, 
megszakítás nélkül biztosított legyen; a tagállamok saját metodológia alapján alakítják 
ki ezt a kapacitásmechanizmust. Ennek helyébe kívánja az Európai Unió bevezetni az 
úgynevezett másfajta metodológiát az európai szintű forrásmegfelelőségi vizsgálatok 
alkalmazásával, ami azt jelenti, hogy az Európai Unió fogja meghatározni, hogy milyen 
tartalékkapacitásokat kell piaci zavar alkalmával az adott tagállamoknak a fogyasztók 
biztonságos ellátása érdekében igénybe venniük. Ezek az összeurópai forrásoldali 
elemzések nem biztos, hogy olyan eredményre jutnak, amely a magyar, illetve az adott 
tagállamnak kedvező. Egy kizárólagos alkalmazást ír elő ez a szabályozástervezet, és 
nem veszi figyelembe a nemzeti és regionális elemzéseket, vagy nem kötelező ezt 
figyelembe venni.  

Ez azt is jelentheti természetesen, hogy ha a piaci zavarok kiküszöbölése során 
nincsenek meg azokra a gazdaságossági számításokra sem a lehetőségek, amelyek a 
jelenlegi rendszerben megvannak, így fennáll annak a lehetősége is, hogy viszonylag 
távolról kell a hiányzó kapacitást igénybe venni a megfelelő erőművi forrásból, és ez 
jelentősen drágább eszközzel történik. Ez egyébként összhangban van az egész 
csomagnak azzal az elképzelésével, hogy ha hiány van, tehát, ha nem elegendő az adott 
forrás energiamennyisége, akkor dinamikus árazást lehet alkalmazni, értsd: egekig 
lehet emelni az adott időszakban a villamos energia árát, és nem biztosított, e 
tekintetben nem látjuk a javaslatban a szolidaritási mechanizmust sem. 

A másik ilyen aggályos elem, hogy a széntüzelésű, szénfelhasználású 
erőművekkel szemben lép fel elég határozottan a szabályozástervezet. 550 gramm 
CO2/kilowattórás kibocsátási határértéket határoz meg az erőművek részére. Amely 
erőművek ezt nem teljesítik, részt sem vehetnek a kapacitásmechanizmusban, így egy 
jelentős, olcsón termelő és biztonságosan termelő erőművi kapacitás kerül ki ebből a 
csomagból, és ezáltal ott, ahol szénalapú a villamosenergia-termelés - ez Magyarország 
számára nem annyira égető, de azért el kell mondani, hogy Románia és Lengyelország 
számára igen -, ez közvetetten jelenős mértékben korlátozza az államoknak ezt a jogát, 
hogy az energiamixüket - ez egy szerződésből eredő jog - meghatározzák, és 
befolyásolja az energiaforrások közötti szabad választás lehetőségét.  

Ez azért is fölösleges, mert egyébként az Unió döntött már arról, hogy a 2005-
ös bázisévre vonatkozóan 2030-ra a CO2-, üvegházhatású gázkibocsátás 40 százalékos 
csökkenését várja el a tagállamoktól. E tekintetben nyilvánvaló, hogy minden 
technikai, technológiai eszközt meg tudnak találni a tagállamok abba az irányba, hogy 
ilyen korlátozó rendelkezés nélkül is a CO2-kibocsátást tudják csökkenteni, és ezzel 
szolgálni tudják a klímavédelmi célokat is.  

A harmadik ilyen csoport, ami úgy gondoljuk, szintén aggályos, a regionális 
operációs központok létrehozása. Ez azt jelenti, hogy 2021-től a tagállamokban 
működő átviteli rendszerirányítók hozzák majd létre ezeket a regionális operatív 
központokat. Területi feladataik, működési elveik, szervezeti kereteik a rendeletben 
alapelvi szinten kerülnek meghatározásra. Nem tudunk sokat erről a dologról még, de 
az bizonyos, hogy nagyon szűken értelmezhető lesz a helyi rendszerirányítók 
hatásköre, csak néhány, bizonyos operatív feladat kivételével marad meg a hatáskörük, 
a többi átkerül a számunkra még ismeretlen tartalommal működő regionális 
központokhoz, úgy, hogy egyébként az ellátásbiztonságért való felelősség tagállami 
hatáskörben marad. Úgy gondoljuk, hogy egyébként regionális szinten a 
rendszerirányítók közötti kapcsolat és együttműködés megfelelően működik. Számos 
példát lehet erre mondani, ha a mi régiónkban a szlovák, a román, a magyar 
együttműködést nézzük. Ezeknek a tapasztalatait kellene regionális szinten erősíteni, 
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ahelyett, hogy hatáskört vonnának el a tagállami rendszerirányítóktól, és olyan döntési 
hatáskörrel ruháznák fel azt a regionális központot, amelynek a tartalma, az 
ellenőrizhetősége nem garantált. Még egyszer mondom, mindezt felelősség nélkül 
teszik, mert a felelősség az ellátásbiztosítás szempontjából itt marad a tagállamoknak. 

Meg kell említenem, hogy hasonló okokból aggályos az energiaszabályozók 
európai uniós együttműködési ügynökségének a létrehozása, illetve ennek a szándéka, 
mert a hatáskör bővítésével ez is új eljárási, a tagállamoktól elvont eljárási szabályokat 
kell majd, hogy tartalmazzon, de ez a tervezet nem nyújt kellő garanciát arra, hogy a 
döntéshozatal során a tagállamok megfelelő módon befolyásolhassák majd ennek az 
ügynökségnek a működését.  

És van egy minket legjobban érintő dolog, ez pedig már a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról szóló irányelvtervezet, amelynek az 5. cikkelye 
azt mondja ki, hogy a hatósági szabályozott árak alkalmazását csak a sérülékeny vagy 
energiaszegény fogyasztókra korlátozva teszi lehetővé az irányelvtervezet. A tagállami, 
végfogyasztói szabályozott árak tekintetében csak átmeneti időre, maximum 5 évre ad 
engedélyt, elég szoros és elég szűk feltételrendszer mellett. Csak a védendő, háztartási 
vagy energiaszegénységben élő fogyasztókra vonatkozhatna. És azt is előírja, ami 
egyébként ebből a szempontból világos, hogy átlátható, arányos kell, hogy legyen, és 
nem lehet diszkriminatív.  

Nem is ezzel van gond, hanem az elmúlt időszak tapasztalataival van gond, hogy 
azt láttuk 2013-tól, tehát az elmúlt négy évben, hogy Magyarországon a hatósági 
árszabályozás az energia megfizethetőségét biztosítja a lakossági fogyasztók számára. 
El kell mondanom azt is, hogy a szabályozott árak kivezetése az Európai Unióban eddig 
azt eredményezte, hogy 2010-2015-ben átlagosan 20-25 százalékkal emelkedett a 
villamos energia, illetve a gáz fogyasztói ára. Ezzel szemben nálunk ennek a két 
energiaforrásnak az ára jelentősen csökkent, a villamosenergia-árak közel több, mint 
27 százalékkal, a gázárak több, mint 36 százalékkal csökkentek 2010-2015 között. (Dr. 
Szájer József megérkezik a bizottság ülésére.) 

És ha hozzátesszük, hogy ebből a szempontból az Európai Unió azért 
kettéosztott, mert ahogy megyünk nyugatabbra, a viszonylag magasabb, euróban 
elszámolható energia ára a keresetekhez viszonyítva alacsonyabb százalékot fed le a 
keresetekből. Magyarországon az árcsökkentésekkel előírt és elért energia ára az 
átlagjövedelmek 40 százalékát fedi le, ami azért elég jelentős kitettséget jelent a 
lakosság számára. Számukra az a védelem, hogy a szabályozott ár nem piaci alapokon 
és nem hektikusan és nem kiszámíthatatlanul működik, nagy biztonságot jelent és 
tervezhetővé teszi a magyar családok életét.  

Hozzá kell tennem, hogy az Európai Uniónak az az állítása és az a feltevése, az a 
kiindulópontja, hogy kérem szépen, a szabályozott ár - és hangsúlyozom, itt az 
egyetemes szolgáltatói szabályozott árról beszélünk - akadályozza a versenyt, nem 
igazolt. Azt lehet látni, hogy Magyarországon van verseny, tehát nem kötelező 
mindenkinek az egyetemes szolgáltatói körben lenni, lehet választani, ki lehet menni a 
versenypiacra is, ez van, ahol megtörténik. Vannak olyan szolgáltatók, amelyek 
biztosítják az adott fogyasztók versenypiacból való ellátását. Tehát semmi sem igazolja, 
a tapasztalat sem igazolja azt az állítást, hogy a szabályozott ár csökkenti vagy kizárja a 
versenyt. Ehhez az kell, hogy egyébként a piacra lépés szabályai ne akadályozzák a 
piacon részt venni kívánó fogyasztó megjelenését. 

E tekintetben a magyar szabályozás összhangban van az európai normákkal; 
nincs olyan kifejezett jogszabályi akadály, ami bármelyik szolgáltató versenypiacon 
való megjelenését akadályozná. A helyzet is azt mutatja, hogy például az egyetemes 
szolgáltatói piac mellett működik versenypiac is, és vannak olyan fogyasztók, akik a 
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versenypiacon veszik igénybe a szolgáltatást, annak ellenére, hogy jogszabály alapján 
egyébként jogosultak lennének az egyetemes szolgáltatói piacból is részesedni.  

De azt is lehet látni, hogy nem minden esetben az ár a meghatározó, hanem a 
szolgáltatás minősége, volatilitása, rugalmassága és az ügyfélbarátabb környezet. 
Tehát ilyen esetekben azért van olyan versenyelőny, amit nem az árakkal kell mérni. 
Tehát összességében azt lehet látni, hogy figyelemmel arra is, hogy vannak sikereink is 
az árszabályozás keretei között, nevezetesen, hogy 2012 novembere és 2016 novembere 
között felére csökkent a hátralékok összege, harmadával csökkent a késedelembe esett 
fogyasztók száma és több, mint harmadával csökkent a kikapcsolt lakossági fogyasztók 
száma, ebből arra lehet következtetni - és a tapasztalat megerősíti a mi 
következtetéseink helyességét -, hogy a hatósági árszabályozás megfelelő eszközt jelent 
a fogyasztók védelméhez és az energiaszegénység felszámolásához.  

Ahogy az előbb is mondtam, Európa ebből a szempontból nem egységes. Tehát 
azért az örökségünk kapcsán nemcsak a 2010 előtti 8 évre gondolok, hanem a 
történelmi örökségünk miatt azért vannak olyan szempontok, amik azt erősítik meg, 
hogy a hatósági árszabályozást tagállami hatáskörben kell tartani, és a tagállam döntse 
el, hogy az adott fogyasztók védelmét miképpen oldja meg. Ezt nem lehet a piacra bízni, 
mert Magyarországon e tekintetben vannak keserű tapasztalataink.  

Mindamellett természetesen a piaci szereplők részvétele az adott fogyasztói 
szegmensben nem akadályozott, hanem lehetséges.  

Én úgy gondolom, figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az egész csomagban 
van egyfajta szóhasználat, ez a dinamikus árszabályozás, amely nagy kihívást jelentene 
a fogyasztók számára, és a tekintetben, amit javasol még a csomag, hogy az ilyen védett 
fogyasztók vonatkozásában szociálpolitikai jellegű intézkedéseket alkalmazzunk 
hatósági árszabályozás helyett, ez megint egy hatáskörelvonást jelent. Hadd döntse el 
a tagállam azt, hogy miképpen védi meg a védett fogyasztókat, hatósági 
árszabályozással vagy szociális intézkedésekkel. Ez abszolút tagállami szuverén döntés 
kell, hogy legyen és maradjon a jövőben is. És ahogy említettem, nem piactorzító, 
versenykorlátozó intézkedéseket természetesen nem teszünk kifejezetten, hanem a 
piaci szereplők továbbra is részt vehetnek akár a lakossági fogyasztók ellátásában.  

Hatástanulmány is van ehhez az irányelvtervezethez, amely kimondja, hogy az 
irányelvtervezet 5. cikkében rögzített szabály nem tudja kellően figyelembe venni a 
tagállamok szociális és gazdasági sajátosságait. Erről beszéltem eddig, és ezt a 
hatástanulmány is megerősítette. Tehát az irányelvtervezetet ebből a szempontot is 
túlterjeszkedőnek, a szubszidiaritás és az arányosság elvét megsértőnek tartom. 
Köszönöm, elnök úr, a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, különösen az utolsó megjegyzését. 

Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Szájer József képviselőtársunkat, akinek 
két fontos tisztsége van, mint az Európai Parlament tagja és bizottságunk egykori 
elnöke. Isten hozta, elnök úr! (Dr. Szájer József: Köszönöm.) 

Szeretném tájékoztatni, hogy rendkívül fontos döntés előtt állunk, különösen 
tekintve a ma esti Bajnokok Ligája meccset, mi is sárga lapos eljárásra készülünk. Ez a 
lisszaboni szerződés által számunkra, mint nemzeti parlamentek számára adott kiváló 
lehetőség, az úgynevezett szubszidiaritásvizsgálat, aminek a kiejtése sem könnyű, de a 
megértése meg annál inkább.  

Ráadásul egy olyan témáról van szó, amely tényleg a magyar polgárok zsebébe 
vág. Külön köszönöm az államtitkár úrnak, hogy az utolsó mondataiban erre felhívta a 
figyelmet, hogy nemcsak a bizottságunk készül ennek a megállapítására, hanem ezek 
szerint a magyar kormány is látta ezt.  
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Ezért fontos, hogy ezen dokumentumtervezet, jelentés és országgyűlési 
határozati javaslat kapcsán, amit képviselőtársaim pénteken megkaptak, a mi 
bizottságunk a Házszabály 140. § (2) bekezdése alapján korábban egyeztetési eljárást 
kezdeményezett, és a 142. § (1), (2) bekezdése alapján pedig döntést hozzunk az önálló 
bizottsági indítvány benyújtásáról.  

Végül szeretném emlékeztetni képviselőtársaimat, hogy 11 órakor egy fontos 
találkozója van bizottságunk elnökségének a koszovói parlament delegációjával, 
úgyhogy kérem, úgy próbáljuk az elkövetkező fél órában összefoglalni a 
kommentjeinket, véleményünket, hogy meg tudjuk hozni ezt a határozati javaslatot.  

Tisztelt Bizottság! Megnyitom a vitát. Kinek van kérdése, véleménye? (Jelzésre:) 
Kezdjük Bana alelnök úrral, utána folytatja majd az ellenzéki oldalról Józsa István 
képviselőtársam. Tessék parancsolni! 

Kérdések, vélemények 

BANA TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Államtitkár Úr! Tisztelt Bizottság! Vártam már ezt a napirendi pontot, úgyhogy az 
előbb kicsit előre is szaladtam, mert azt hiszem, hogy a végén véletlenül 
szubszidiaritásvizsgálatot mondtam egyeztetési eljárás helyett, bár némi átfedés van a 
kettő között, és üdvözölni tudom azt, hogy ezek a javaslatok 
szubszidiaritásvizsgálatként idekerültek, támogathatónak is találom azokat az érveket, 
melyeket a háttéranyagban olvashattunk, és államtitkár úr is kifejtette ezzel 
kapcsolatban az álláspontját, amit szintén köszönök.  

Korábban is aláhúztam azt már itt a bizottsági üléseken, hogy én is egyetértek 
azzal, és a Jobbiknak is az az álláspontja, hogy az energiamix meghatározásának 
mindenképpen tagállami hatáskörben kell maradnia. Az Országgyűlés plenáris ülésén 
Kepli Lajos frakciótársam lesz majd valószínűleg az, aki részletesen ismertetni fogja a 
szakmai érveinket, de elöljáróban azt szeretném aláhúzni, hogy összességében az irányt 
mindenképpen üdvözölni tudjuk, és pozitívan tudjuk elbírálni.  

Annyit azért hozzáfűznék, hogy sajnos, ha visszagondolunk a korábbi sárga 
lapos eljárásokra, akkor bizony azt tapasztalhattuk, hogy az Európai Bizottság 
figyelmen kívül hagyta a tagállami véleményeket. Én bízom benne, hogy most egyfelől 
kellő erővel fognak fellépni a tagállamok - bár ez korábban is így történt -, másrészt 
pedig talán most valamiféle áttörés bekövetkezhet ezen a téren, bár nagy reményeket 
ehhez nem fűzök. Ettől függetlenül fontos az, hogy a magyar Országgyűlés is megtegye 
ezt a lépést, úgyhogy aláhúznám, hogy a Jobbik támogatni fogja ezt a kormány részéről 
kezdeményezett eljárást. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy a német parlament 

mindkét háza megállapította a szubszidiaritás megsértését, a lengyel parlament több 
mint valószínű, hogy ugyanilyen határozatot fog hozni, hiszen Izabela Kloc bizottsági 
elnök asszony hívta fel a figyelmünket mintegy két hete erre az eljárásra, és 
valószínűleg mindkét ház ilyen javaslatot fog hozni. A holnapi nap folyamán pedig 
remélhetőleg a többi visegrádi parlamenttel is tudunk kontaktust teremteni. Tehát 
próbáljuk összeszedni a szükséges 19 kamarát, hogy kimondjuk a sárga lapos eljárást.  

Mi is reméljük azt, hogy végre a Bizottság figyelembe fogja venni, hiszen most 
nem az EPPO-ról, egy ügyészség létrehozásáról van szó, amit a polgárok nem nagyon 
értenek, hanem ez bizony a tagállamok polgárainak a zsebére fog menni.  

Következik az ellenzék. Tessék parancsolni, Józsa képviselő úr! 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Képviselő Úr Brüsszelből! Biztos, hogy az 



13 

energiaunió egy olyan léptékű kérdés, ami már egyáltalán az Unió előzménye, a Szén- 
és Acélközösség, a Montánunió idején is mint gondolat felmerült, és olyan mély 
gazdasági együttműködést, szabályozásbeli konzekvenciákat hordoz magában, 
amelyek számos egyéb problémára is ráirányítják a figyelmet. Ezeket államtitkár úr 
lényegében érintette, én szeretném egy kicsit sarkítani.  

Valójában itt a kétsebességes Európa problémakörébe ütközünk, hogy van egy 
alapvetően helyes elvi megközelítés, amit talán a közgazdasági elvekből a 
mérethatékonysági összefüggésnek vagy törvényszerűségnek lehetne mondani, tehát 
minél nagyobb méretben gondolkodunk, nemcsak nemzeti, hanem regionális, illetve 
uniós szinten mind a beszerzésről, mind a termelésről, szabályozásról, az elvileg hordoz 
magában egy hatékonyságjavulási lehetőséget. Na itt jön, hogy elvileg, mert ezeket 
utána kísérik minden egyes ország esetében a helyesen említett gazdaságossági 
számítások, és ennél az adott ország fejlettségi szintje, egy főre eső GDP-je, vásárlóerő-
paritása, az állampolgárok képessége arra, hogy részt vegyenek az 
energiaszolgáltatásban, kicsit durvábban fogalmazva az energiaszegénység megléte, 
nem léte, a tudatos energiafelhasználásban elért eredmények, ezek mind-mind 
szerepet játszanak, és mind-mind olyan tényezők, amiket egy-egy ilyen véleményezési 
eljárásnál, én azt hiszem, hogy tényleg figyelembe kell venni. Én egy pozitívumként 
értékelem, hogy az előterjesztés a hatástanulmány keretei között, ahogy államtitkár úr 
is mondta, elismerte, hogy vannak ilyen anomáliák, vannak ilyen problémák. Tehát az 
egy szakmai kérdés, hogy ezen az úton sokak véleménye szerint, az én véleményem 
szerint is érdemes előrehaladni. A másik, hogy milyen ütemben és milyen 
részletszabályozások mentén, azt minden egyes esetben meg kell vitatni. Ez az egyik 
része, az európai folyamat. A másik, hogy hogyan értékeljük egy országon belül például 
a hatósági árak kérdését, mert a saját belső piaci szabályozásunkat illetően én továbbra 
is szükségesnek tartom egy szociális ártarifának a kérdését, hogy ezt megvizsgáljuk.  

Én el tudom képzelni, hogy összehasonlító elemzésben pozitívumokat tud 
kimutatni a kormányzat a hatósági árak alkalmazására, ugyanakkor bizonyos finom 
elemzések azt mutatják, hogy amit önök rezsicsökkentésnek neveznek, az a világpiaci 
árfolyamatokhoz képest későn és mértékét tekintve kevés volt, amit bevezettek, tehát a 
100 dollárról 40 dollár alá csökkenő világpiaci olajár nagyobb ármérséklést tett volna 
lehetővé. Itt felmerülnek gondolatok, hogy a MET néven elhíresült, egyébként 
támogatott piaci szereplő - mert bizonyos miniszteri rendeletek támogatták a HAG-
vezeték használatát a MET esetében - esetleg extraprofitra tett szert az egyébként 
rászoruló magyar fogyasztókkal szemben. Tehát cizellálják ennek a képnek a 
megítélését olyan konkrét esetek, amiket szerintem a hazai belső szabályozásban 
mindenképpen korrigálni kellene, illetve a sokszor helyesen képviselt elveket a 
kormányzat részéről következetesen kellene alkalmazni a hazai gyakorlatban.  

Én nem vagyok túl optimista a tekintetben, hogy az európai szabályozásra 
milyen hatással tudunk lenni. Én azt fontosnak tartanám, hogy egy ilyen sárga lapos 
eljárással, amivel kapcsolatban, mondom, egy kicsit személyesen szkeptikus vagyok, 
hivatkozzuk meg a saját hatástanulmányaikat, tehát amiket ők már észrevettek, annak 
adjunk a nemzeti észrevétel részéről további hangsúlyt. A kategorikusan történő 
elzárkózásnak véleményem szerint sok teteje nincs, esetleg azt be lehetne mutatni, amit 
sajtószinten államtitkár úr többször képviselt, hogy mikor mennyi ármérséklésre 
tesznek lehetőségek a piaci beszerzési árak, hogy esetleg ezt bemutatni, hogy ha ennél 
tud jobbat az Unió, akkor nosza, segítsen. 

A másik: a villamosszabályozási rendszerben szintén egy, hogy mondjam, 
alapaxióma, hogy minél nagyobb a szabályozott rendszer, relatíve annál kisebb 
költséget jelent a tartalékkapacitások kiépítése, fenntartása. Ha egy-egy országnak kell 
a legnagyobb termelőegységnek megfelelő mértékű tartalékkapacitást gyors indításban 
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rendelkezésre bocsátania vagy biztosítania, mint jelen esetben a paksi 500 megawattos 
blokk a legnagyobb egységteljesítmény, ha ez kiesik, jelen állás szerint a MAVIR-nak 
kell tudni gondoskodni ennek a kiszabályozásáról. Azért elég nagy költség a gyors 
indítású erőművekben megoldani 500 megawatt gyors pótlását a villamos ellátási 
rendszer stabilitása érdekében. Ha erre, mondjuk, egy szélesebb regionális 
együttműködés van kialakítva, az költséghatékonyabb. Erre tényleges tapasztalatok is 
vannak az úgynevezett skandináv ellátási modellben, ahol négy ország, Dánia, 
Finnország, Svédország, Norvégia már évtizedek óta azonos villamos szabályozási 
rendszerben dolgozik és például ezt a tartalékkapacitási problémát igen jó 
hatékonysággal megoldják.  

Tehát én szeretném azt mondani, hogy a valós problémák bemutatásán túl azért 
vigyázzunk arra, nehogy itt a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsük, mert amit ebben 
a folyamatban átfogóan energiauniónak nevezünk, azért sok komoly lehetőség rejlik, 
sok olyan tapasztalat és gazdasági összefüggés, hatékonysági összefüggés nyugszik ott, 
amire építeni kellene, amit a lehető legjobb mértékben ki kellene használnia 
Magyarországnak is. Köszönöm szépen. 

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

Tisztelt Szájer Képviselő Úr! Az elhangzottak alapján azért néhány gondolatot 
szeretnék megfogalmazni, úgy is, mint az Európai ügyek bizottságának már több, mint 
egy évtizede a tagja.  

Számos nemzetközi fórumon részt véve csak azt halljuk, hogy a nemzeti 
parlamentek szerepének növelését kell megteremteni, meg ami nehezen kimondható, 
a szubszidiaritás kérdésköre egy összeurópai alapérték. Ezzel szemben azt tapasztaljuk 
meg, hogy az Európai Bizottság tagjai ezt esetleg szóban mondják, de egyébként meg 
arra törekszenek, hogyan tudják a nemzeti szerep csökkentését elérni, mint ahogy a 
mostani is ezt takarja, az energiával kapcsolatosan.  

Itt egy gondolat, amit Józsa képviselő úr megfogalmazott és az államtitkár úr is 
megfogalmazta, hogy tulajdonképpen az európai energiaunióval Magyarország 
alapvetően egyet tud érteni, de annak a részleteivel már problémáink vannak. Éppen 
ezért az egyik alapvetés a hatósági árszabályozás, ami tulajdonképpen az elmúlt 
időszak egyik legnagyobb vívmánya volt a magyar családok vonatkozásában, a szociális 
biztonság megteremtésében.  

Ezt feladni nekünk nem lehet, hiszen erről tulajdonképpen 2013-ban 
országgyűlési határozatot is hoztunk, hogy ezt meg kell védenünk. Ezért elöljáróban 
mondom, hogy az előterjesztést, illetve a jelentést és az országgyűlési határozatot teljes 
mértékben támogatni tudjuk.  

Az elhangzottakkal kapcsolatban még annyit, hogy arról beszélt Józsa 
képviselőtársam, hogy kicsit cizelláljuk a kérdést, hiszen ő utána az olajárakkal 
foglalkozott. Most éppen a villamosenergia-árakkal foglalkozunk, tehát ebbe az irányba 
kellene cizellálni a kérdést, amikor azt mondja, hogy 100 dollárról 50 százalékra 
csökkent az ár. A villamosenergia-árak vonatkozásában Magyarországon ez 
éppenséggel, pontosan a rezsicsökkentésben rejlő lehetőségeinket, a szociális 
biztonságot biztosította, illetve a gazdálkodó szervek biztonságát is az ipar számára, 
hogy ezt meg tudtuk tartani.  

Amikor a gyors indítású erőművekről beszél és ennek a regionális szinten való 
összehasonlítását vizsgálják, én ugyan nem vagyok olyan szakember, mint Józsa 
képviselő úr, de egészen biztos, hogy a skandináv modell nem igazán hozható helybe a 
mi energiaviszonyunkra, hiszen a skandináv energiabiztonság egész más dolgokon 



15 

alapszik. Nálunk pedig bizony meg kellett építeni például a gönyűi gyors indítású 
erőművet, ami nem olajalapú, hanem gázalapú, tehát valahol nekünk is mindenhol 
meg kellett teremteni annak a lehetőségét itt, a régión belül is, de mint ahogy az 
államtitkár úr is fogalmazott, egészen jó kapcsolatrendszerrel bírunk a szlovákokkal, a 
románokkal, a lengyelekkel ezen a területen.  

Tehát amikor a kétsebességű Európáról és az onnan való megközelítésről 
beszélünk, akkor nagyon fontos az, hogy a mi törekvéseink valóban úgy jelenjenek meg, 
mint magyar, úgy, mint a közép-európai érdekek az energiabiztonság területén. És ami 
a legfontosabb, hogy megőrizzük azt a rezsicsökkentést, amit idáig elértünk, 
bármennyire is lehet ezt innen-onnan vizsgálni, mégiscsak azt tudjuk mondani, hogy 
több 10 milliárdot hagytunk a családoknál az elmúlt időszakban ezzel a 
rezsicsökkentéssel, és ezt nekünk országgyűlési képviselőként kötelességünk 
megőrizni, hiszen azért képviselőtársam is maga elé szabta a szociális megközelítés 
vizsgálatát.  

Mi pedig konkrétan azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt időszakhoz képest eddig 
elért eredményeink azt bizonyítják, hogy ezen jelentés kapcsán is, amit az államtitkár 
úr elmondott, meg amit az elnök úr elmondott, amikor külföldi példákkal bizonyította, 
hogy Németországban, Lengyelországban miként állnak hozzá a 
szubszidiaritásvizsgálatokhoz, mind azt bizonyítják, hogy ezt a jelentést, illetve 
országgyűlési határozatot nekünk igenis be kell nyújtani, el kell fogadnunk és 
támogatnunk kell, hiszen ez minden, a magyar parlamentben dolgozó országgyűlési 
képviselőnek kötelessége a magyar családok érdekében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szájer képviselő úré a szó. Tessék parancsolni! 
 
DR. SZÁJER JÓZSEF európai parlamenti képviselő: Tisztelt Elnök Úr! 

Államtitkár Úr! Képviselő Urak! A képviselő hölgy már eltávozott. Köszönöm szépen a 
meghívást. Nagyon röviden, mert nem akarom az idejüket rabolni, ráadásul a vita 
nagyon tartalmas, és lényegében minden elhangzott, talán egy kis európai parlamenti 
dimenzióval ki lehet egészíteni.  

Mindannyian emlékszünk még arra az időszakra, ami persze kevésbé látványos, 
de azért most mindig folyik, amikor a rezsicsökkentés idején a különböző 
energiaszolgáltató cégek Brüsszelbe jártak lobbizni azért, hogy akadályozzák meg a 
magyar szabályozást. Akkoriban a hazai közéletben is folyamatosan felbukkantak azok 
a hírek, amelyeket persze az ellenérdekeltek hamisnak nyilvánítottak, hogy nincsenek 
ilyen európai törekvések. Valójában, amire vigyázni kell itt, mert egyetértek azzal, hogy 
az energiaunióban vannak olyan lehetőségek is, amelyek Magyarország számára is 
fontosak, de ne vakon, valamifajta ideológiai vagy egyéb ügytől vezettetve álljunk ki 
mellette vagy ellene, hanem, azt gondolom, az államtitkár úr szavaiból is világos, hogy 
vannak világos magyar érdekek, amelyeket ennek megfelelően képviselni kell. Ennek 
fényében nekünk nem akármilyen energiaunióra van szükségünk, hanem olyanra, 
amely a magyar fogyasztók érdekeinek megfelel.  

Itt egyébként vannak pártpolitikai viták is. Hozzáteszem, örülök, hogy ilyen 
nagy az egyetértés itt, a parlamentben, és ennek talán az az oka, hogy az a párt, 
amelyikben én vagyok, a Néppárt, éppen úgymond a ló túlsó oldalán van ebben az 
ügyben. Éppen a napokban volt egy vita erről, ahol néhány kolléga egyszerűen nem is 
értette, hogy azt, amit egyébként például a szocialisták az Európai Parlamentben 
rendre képviseltek úgy általában, tehát az európai szocialisták, akik a 
közszolgáltatásokat érintő speciális szabályozást vittek ebben, mi úgymond mindig a 
másik oldalon voltunk ezekben a kérdésekben. Ez is mutatja, hogy nem az ideológiai 
vakság kell, hogy vezessen bennünket.  
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Azzal kezdtem, hogy jártak ki lobbizni az energiaunió alatt. Ha nem mindegy, 
hogy milyen energiauniót akarunk, akkor most azt látom több helyen, hogy ezek az 
akkori szempontok, amelyeket akkor sikertelenül vittek be, mert nem volt erre 
szabályozás, sőt, még tagadták is, hogy bármifajta szabályozás készülne, ráadásul, 
hozzáteszem, az Európai Bizottság ilyenkor mindig elpolitikátlanítja a kérdéseket, 
tehát gyakorlatilag szakmai kérdéssé nyilvánítja őket, mintha ebben nem lenne 
semmifajta politikai ütközés, holott teljesen egyértelmű - és ez a dolga a 
parlamentereknek, nekünk, önöknek, hogy erre rávilágítsunk -, hogy most csempészik 
vissza azokat a szempontokat, amelyeken keresztül ezek a korlátok érvényesíthetőek 
lesznek azon országokkal szemben, amelyek saját árszabályozást akarnak. Egyébként 
nagyon sokféle okból… Ezeknek lehet környezetvédelmi oka; Magyarországon 
elsősorban szociális, társadalmi-jóléti okai vannak, meg az, hogy ez egy lényegesen más 
történelmi háttérből jövő vidék, ahol mások a polgárok energiapiaccal kapcsolatos 
élményei, mint máshol. Emlékeznek önök is, volt itt már garantált 8 százalékos profit 
privatizációnál, tehát itt azért ezekkel kapcsolatban az úgymond piacnak a működését 
kevésbé élvezhették a magyar polgárok. De ez egy objektív tapasztalat, amit nekünk be 
kell vinnünk ebbe a rendszerbe.  

Amit meg kell akadályozni, hogy ezek az akadályozó tényezők bekerülhessenek 
magába a jogszabályba. Én nem vagyok annyira szkeptikus egyébként ennek a 
keresztülvihetőségét tekintve, mert az energia alapvető nemzetbiztonsági érdek, tehát 
primer érdek, úgy is mondhatnám, hogy fontosabb annál, semhogy egy Franciaország, 
egy Németország, hacsak nincsenek valami nagyon erőteljes, más érdekeltségei, piaci 
és egyéb érdekeltségei - tudjuk, hogy a közszolgáltató vállalatok ezeknek a nagy 
országoknak a kommunális, nagyon gyakran állami tulajdonában vannak, tehát ilyen 
érdekek is lehetségesek, de hogy a saját energiaár-szabásukat átengedjék úgymond 
Brüsszelnek, tehát az Európai Uniónak, azzal kapcsolatban azért van berzenkedés. 
Tehát itt lehet szövetségeket építeni, érdemes is megpróbálkozni az apró munkával is, 
nemcsak a frontális támadással, mert nyilván folyik egy frontális támadás is, amit nem 
is mindig értenek ezek a mindent elpolitikátlanító tényezői az Európai Uniónak.  

Ugyanakkor fontos, hogy az apró munkával, a parlamentek közötti 
együttműködéssel, a szubszidiaritásvizsgálttal minden egyes rendelkezésünkre álló 
eszközt kihasználjunk arra itt is és ott is, hogy valóban olyan szabály szülessen, amely 
megéri, mert olyan energiaunióra, amely azzal jár, hogy Magyarországon a 
rezsicsökkentést visszaveszi, olyanra szerintem nincsen szükségünk, és ebben a 
politikusoknak kell meghozni a döntéseket nyilván szakemberek tanácsai alapján, de 
nem őnekik helyettünk Brüsszelben valamilyen hivatalban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy tudnám megfogalmazni, hogy az ördög a 

részletekben bújik meg az energiaunió esetében is.  
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Körülbelül három perce van arra, 

hogy összefoglalja ezt a vitát, hiszen… (Dr. Józsa István: Nem szabad korlátozni. – 
Derültség.) Nem figyelt képviselőtársam, jeleztem, hogy 11 órakor… (Dr. Józsa István: 
Az az elnök urat érinti, föláll, és a bizottság folytatja a munkáját…) Nem úgy van, az 
elnökség nem állhat föl, mert az elnökség találkozik a koszovói delegációval. (Dr. Józsa 
István: Akkor rossz a szervezés.) Nem rossz a szervezés. Válaszoljon, államtitkár úr! 

Dr. Aradszki András válasza 

DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Két 
és fél percem van. Én úgy láttam, hogy az irányokat tekintve és a sárga lapos eljárás 
kezdeményezésével kapcsolatban van politikai konszenzus, van abban is politikai 
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konszenzus, hogy melyek azok a kérdések és témák, amik miatt ezt a döntést meg kell 
hoznia most először a bizottságnak, majd a vita után a parlamentnek is.  

Két rövid reakció az általam nagyon tisztelt Józsa képviselő úr véleményére. 
Lehet mondani, hogy a tőzsdei ár így meg úgy alakul, de nézzük meg, hogy a 
versenypiacon működő cseh egyetemes szolgáltatói ár akkor miért magasabb még most 
is, mint a magyar szabályozott ár. Ugyanaz az áram, ugyanaz a gáz van Csehországban 
is, ott piaci alapon tudja beszerezni az egyetemes szolgáltatásra jogosult cseh polgár, 
itt meg szabályozott alapon, mindig alacsonyabb a magyar ár, mint a cseh ár. 

A MET és a HAG. Jelzem, hogy ez a fajta transzparens és később lekövethető 
tranzakció a rezsicsökkentés előtt történt, tehát nincs összefüggésben a 
rezsicsökkentéssel. A rezsicsökkentés, amikor meghoztuk ezeket a döntéseket, akkor 
megalapozott volt, amit az is mutat, hogy a rezsicsökkentés hatására egyetlenegy 
szolgáltató se ment tönkre, hanem főleg a rendszerirányítók, illetve az elosztók jó 
kondíciókkal vannak, ami biztosítja az ellátás megfelelő biztonságát. De úgy gondolom, 
itt elsősorban azt kell nekünk nézni, hogy ezek a szabályozások mennyire vannak 
összhangban az európai szerződés alapelveivel, és szerintünk a Bizottság tudja 
azonosítani ezeket az ellentmondásokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megfelelt Józsa 

képviselő úrnak ez a válasz? (Dr. Józsa István: Maximálisan.) Köszönjük szépen. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele a megküldött jelentéstervezettel és 

határozati javaslattal kapcsolatban, amit nyilván mindenki elolvasott. A múlt pénteken 
megkapták képviselőtársaim. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. 

Határozathozatalok 

Tisztelt Képviselőtársaim! Szavazást rendelek el. Az első kérdésem: ki az, aki 
támogatja, hogy ezt a jelentést nyújtsuk be az Országgyűlésnek az indokolt vélemény 
elfogadása feltételeinek fennállásáról a villamos energia belső piacáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelettervezet, valamint a villamos energia belső piacára 
vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet 
vonatkozásában? Ki az, aki támogatja? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Hat igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Ki tartózkodik? 
(Szavazás.) Józsa képviselő úr. Tehát megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy kettő 
tartózkodással a bizottságunk elfogadta.  

A második kérdésem: ki az, aki támogatja, hogy határozati javaslatot nyújtsunk 
be az előbb megszavazott jelentés elfogadásáról? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ugyanaz az eredmény, tehát 6:2 arányban a 
bizottságunk elfogadta.  

Engedjék meg képviselőtársaim, hogy megköszönjem a bizottságunk stábjának, 
Juhász Lászlónak és Tamás Csabának azt a remek munkát, amit lóhalálában kellett 
végeznünk az elmúlt hetekben. Köszönjük a munkájukat.  

Végül tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére 
előreláthatólag - figyelem! - 2017. április 25-én, kedden, tehát nem hétfőn, hanem 
kedden 10 órától kerül sor ebben a teremben. A tervezett napirendi pontok: Szél 
Bernadett képviselőtársunk önálló indítványa a római szerződések elfogadása 60. 
évfordulójáról való megemlékezésről, valamint Magyarország Európai Unióban 
fennálló tagságáról és a mellette történő kiállásról szóló politikai nyilatkozatra 
vonatkozó javaslat, Fodor Gábor képviselőtársunk önálló indítványa, végül a 3.: 
tájékoztató az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének aktuális kérdéseiről. Az 
előterjesztő Gosztonyi Krisztina, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
főosztályvezetője, valamint Klein András, a minisztérium főosztályvezetője.  
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Az ülés berekesztése 

Megköszönöm képviselőtársaimnak a részvételt. A bizottsági ülést bezárom. 
Köszönöm. Viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 57 perc) 

 
 

 

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Madarász Mária 


