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А Déli Áramlat nemzetközi földgázvezeték magyarországi szakaszának megépítéséve l
kapcsolatos megállapodás megkőtésének folyamatát felűgyelő eseti bizottsá g
létrehozásáról

Az Országgy űlés azzal а szándékkal, hogy Magyarország földgázellátásának biztosítás a
stabilizálásra kerüljön, továbbá а nyugat-európai fogyasztók földgázzal történ ő ellátásának
megteremtéséhez döntő mértékben hozzájáruljon, biztosítva ezzel az Európai Uni ó
tagállamainak energiaellátását, az alábbi határozatot hozza :
1 . Az Országgy űlés Az Országgy ű lésről szóló 2012 . évi XXХУI. törvény 23 . §-a alapján eseti
bizo tt ságot hoz létre А Déli Aramlat nemzetközi földgázvezeték magyarországi szakaszána k
megépítésével kapcsolatos megállapodás megkötésének folyamatát felügyelő országgyűlési
eseti bizo tt ság (a továbbiakban: Bizottság) elnevezéssel .
2. А bizottság feladata az alábbi munkák elvégzése :
А Déli Áramlat nemzetközi földgázvezeték kiépítésével kapcsolatos kormányközi tárgyaláso k
figyelemmel kísérése, továbbá а megállapodás megkötése és annak törvénnyel történ ő
kihirdetése folyamatának felügyelete, Magyarország energiaellátási igényeire és érdekeir e
tekintett el а teljes eljárás során.
3 . А Bizott ság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálat i
módszereit, az 50/2003 . (XI. 5.) AB határozatban foglaltak f gyelembevételével .
4. А Bizott ság tevékenységérő12015 . október 1 fiéig jelentést készít, amely tartalmazz a
a) а bizottság feladatát ,
b) а bizottság által alkalmazo tt eljárási rendet és vizsgálati módszereket ,
c) а bizott ság működése során feltárt tényeket, bizonyítékokat ,
d) az együttműködésre kötelezettnek а bizottság ülésén te tt észrevételeit а munkavégzési
módszereire és megállapításaira vonatkozóan ,
e) а bizottság tagjának а bizo tt ság ülésén tett észrevételeit а munkavégzési módszereire é s
megállapításaira vonatkozóan ,
fl а bizottság által tett megállapításokat, а szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat .
5. А Bizottság tagjai országgy űlési képviselők. А Bizott ság 10 tagból áll. А tagokra а
képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint :
Fidesz – 4 fő,
KDNP -1 fó,
MSZP – 2 fó,
Jobbik – 2 fő,
LMP – 1 fő.
6. А Bizottság elnökének, alelnökeinek és tagjainak megválasztására а képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján а Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek,
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amelyről az vita nélkül határoz. А Bizottság elnökére az ellenzéki képvisel őcsoportok közül а
Jobbik, két alelnökére а Fidesz és az MSZP terjeszt elő egy-egy javaslatot а bizo tt sági
tagságra jelöltek köréből.
7. А Bizottság tagjának csak az választható meg, aki érvényes „C” típusú nemzetbiztonság i
ellenőrzéssel rendelkezik, amely kockázati tényez őt nem állapított meg, valamint titoktartási
nyilatkozatot te tt .
8. А Bizo tt ság megbízatása kiterjed minden, е határozat pontjait érintő vizsgálatra, és a z
ennek alapján szükséges intézkedésekre, illetve az azokra vonatkozó javasla ttételre. А
Bizo tt sága munkája során —figyelemmel Az Országgy űlésről szóló 2012 . évi XXXVI.
törvény 23 . §-ára és az Alkotmánybíróság 50/2003 . (XI. 5 .) AB határozatára — а feladatával
összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be . А kért adatokat mindenki kötele s
а Bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles а Bizo ttság előtt megjelenni.
9. А Bizottság tagja а Bizo ttság döntése alapján külön felhasználói engedély nélkül jogosult а
Bizo ttság feladatának ellátásához szükséges min ősített adatfelhasználására.
10. А Bizo tt ság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. А szakértői kutatáso k
költségeit az Országgyűlés fedezi költségvetéséből.
11. А Bizottság megbízatása а tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat
közzétételekor kezdődik.
12. А Bizo ttság megbízatása а 4. pont szerinti jelentés elfogadásáról szóló országgy űlési
határozat meghozataláig, illetve а jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen
elteltéig tart . А jelentés benyújtását követően а Bizo tt ság tevékenysége а Házszabály szerinti
előterjeszt ői jogok gyakorlására terjed ki.
13. Ez а határozata közzétételének napján lép hatályba .
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Indokolás

Az Országgyűlés — Az Országgy űlésről szóló törvény alapján, törvényi keretek között —
bármely ügyeknek а határozatban megállapíto tt ideig történ ő intézésére eseti bizottságot
alakíthat.
Az eseti bizo tt ság feladatát, elnevezését, tagjainak számát és megbízatásának terjedelmét az
Országgyűlés az eseti bizottság felállításakor határozza meg .

А Déli Áramlat nevű földgázvezeték létrehozása és így Magyarország, valamint az európa i
uniós tagállamok földgázzal történő ellátása egy régi terv megvalósítását jelentené, amel y
komoly előrelépést hozna egész Európa energiaellátásban .

А gázvezeték а Fekete-tenger al att , Bulgárián, Szerbián és Magyarországon keresztül szállítj a
majd az orosz gázt Nyugat-Európa fogyasztóinak . А befektetés összértéke több mint 1 6
milliárd euró . Az Ukrajna megkerülésével orosz gázt az európai piacra szállító Déli Áramlat
gázvezetéket el ő reláthatólag 2016-ban helyezik üzembe . А gázvezeték 2018-ra éri e1 telje s
kapacitását, akkor évi 63 milliárd köbméter földgázt lesz képes elju ttatni az európai
fogyasztókhoz Bulgária, Szerbia, Magyarország, Szlovénia és Ausztria területén az
olaszországi elosztó terminálhoz vezet ő nyomvonalon . А Déli Áramlat magyarországi
szakaszának építése előreláthatólag 2015 áprilisában kezdődik meg.
Sok éves késésben van az EU, hiszen majd egy évtizedig olyan illuzórikus projektek kötö tték
1e az energiáit, minta Nabucco, amelynek sem а pénzügyi, sem az ellátási feltételei nem
voltak adottak. Kimondhatjuk, hogy а gázellátás nem lehet geopolitikai csatározások áldozata .
Oroszország földrajzi közelsége és ado ttságai okán stratégiai fontosságú Európa számára .
Amerikai geopolitikai megfontolások ezt nem írhatják felül, hiszen ez ellentétes а kontinens
hosszú-távú érdekeivel.

А 2013-as év második felében, а bolgár beruházás megkezdésekor az Európai Unió azonba
n
jogi aggályait fejezte ki, miszerint а vezeték létesítése nem felel meg az Európai Uni ó
úgyneveze tt harmadik energiacsomagjában foglalt, liberalizált jogszabályoknak, ezek ugyanis
tiltják а monopóliumként míílcödő energiaszállítást, így az Európai Bizo ttsága megállapodá s
újratárgyalására szólíto tt a fel а beruházásban érinte tt hat tagállamot azzal, hogy maga is részt
kíván venni az újratárgyalási folyamatban .
Emellett az EU megfenyege tte Bulgáriát, hogy amennyiben nem történik meg а Déli
Áramlatról szóló kétoldalú szerz ődés felülvizsgálata, akkor köteleze ttségszegési eljárást i s
indíthat Bulgária ellen, amely maga után vonná а tetemes kohéziós támogatásoknak а
befagyasztását. Ennek eredményeképpen а bolgár kormányfő pár hete közölte, hogy az
építkezés megkezdését elhalasztják, az Európai Bizottság kérésére ugyanis felfüggesztették а
gázvezeték bulgáriai szakaszával kapcsolatos munkálatokat . E bejelentést а miniszterelnök azt
követően tette meg, miután amerikai szenátorokkal találkozo tt , akik úgy foglaltak állást, hogy
„a Déli Áramlat beruházásban csökkenteni kell az orosz részvételi arányt” . Kijelentett e
továbbá, hogy várhatóan а Brüsszellel való újabb egyeztetéseket követően határozzák maj d
meg а munka jövőbeni menetét.
Ausztria azonban а napokban írta alá а beruházást el őkészítő megállapodást az orosz féllel.
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А magyar kormány is megkezdte а tárgyalásokat az orosz féllel а témában, Szijjártó Péte r
külügyi és külgazdasági államtitkár álláspontja szerint „Magyarország zavartala n
gázellátásának biztosításához 2017-re meg kell épülnie а Déli Áramlatnak” . Hangsúlyozta,
hogy „az új gázvezeték mielőbbi üzembeállítása nemzeti érdek, mivel az orszá g
ellátásbiztonsága nem függhet az ukrán belpolitikai helyzett ől”, ezért „tartani kell az eredet i
ütemtervet, 2015-ben építkezni kell, 2017-1)en gázt kell forgalmazni”.
А fenti kérdésben azért szükséges е speciális feladatkör ű országgyűlési bizottság létrehozása,
mivel fennáll а veszélye annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Uni ó
nemzetközi politikai és gazdasági nyomására több érintett államban lehetetlenülhet e1 а
beruházás, ezt pedig szükséges Magyarországot érint ő en, Hazánk érdekeinek szem el őtt
tartása mellett miel őbb kivédeni .
А bizottság működésének fő célja, hogy а nemzetközi, illetve uniós befolyásolási kísérlete k
ellenében а tárgyalások lefolytatását és а megállapodás létrehozását az egész eljárá s
folyamatos figyelemmel kísérése mellett előmozdítsa. Az országgyűlési végigkíséré s
mindenekelőtt azért szükséges, mert а nemzetközi befolyásolás és а bolgár esetben má r
előforduló, az Unió részéről érkezett gazdasági nyomás csak akkor védhet ő ki hatékonyan, ha
az egész Országgy űlés figyelemmel kíséri а helyzet lehetséges alakulását és а szerződé s
létrehozásának teljes folyamatát, egészen annak törvénnyel történ ő kihirdetéséig .

országgyűlési képviselő
Képviselőiönállóindítvány

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgy űlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 14. § b) pontja, továbbá 23 . §-a alapján
„A Déli Áramlat nemzetkőzi földgázvezeték magyarországi szakaszának megépítéséve l
kapcsolatos megállapodás megkötésének folyamatát felügyel ő eseti bizottsá g
létrehozásáról” címmel а következ ő országgyűlési határozati javaslatot kívánjuk benyújtani .

А határozati javaslat indokolását csatoljuk .
Budapest, 2014 . június 30 .

./
Vona Gábor
országgyűlési képviselő
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