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Napirendi javaslat  
 

1.  A nemzeti energiastratégiáról szóló H/3839. számú határozati javaslat módosító 

javaslatainak a megvitatása 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Mile Lajos (LMP), a bizottság alelnöke 
Bebes István (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz) 
Dr. Szalay Péter (Fidesz) 
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Ughy Attila (Fidesz) 
Dr. Vejkey Imre (KDNP) 
Dr. Botka László (MSZP) 
Káli Sándor (MSZP)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Ivanics Ferenc (Fidesz) Nógrádi Zoltánnak (Fidesz) 
Lipők Sándor (Fidesz) Bebes Istvánnak (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz) 
 
 
 

Meghívottak részéről  
 

Hozzászólók  
 
Olajos Péter zöldgazdaság-fejlesztésért és klímapolitikáért felelős helyettes 
államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 48 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülését megnyitom. Köszöntöm 
képviselőtársaimat, köszöntöm meghívott vendégeinket, és köszöntöm napirendi pontunk 
előadóját, helyettes államtitkár urat.  

Első teendőnk a határozatképesség megállapítása. Eseti képviseleti megbízásokat 
jelentek be: Vejkey Imre képviselő úr képviseli Braun Mártont; Nógrádi Zoltán képviseli 
Ivanics Ferencet; Bebes István képviseli Lipők Sándort; Hörcsik Richárd képviseli Mengyi 
Rolandot. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes.  

Második teendőnk a napirendi pont elfogadása. Képviselőtársaim a törvényi előírásnak 
megfelelően megkapták a napirendi javaslatomat. Egy napirendi pontunk van: a nemzeti 
energiastratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak 
megtárgyalása. Kérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok jelentkezőt.  

Akkor szavazásra teszem fel: ki az, aki egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával? 
(Szavazás.) A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk. 

A nemzeti energiastratégiáról szóló H/3839. számú határozati javaslat módosító 
javaslatainak a megvitatása 

Tisztelt Bizottság! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Olajos helyettes államtitkár 
urat. Köszönöm, hogy eljött. A mai napirendi pontunk a módosító javaslatokról való szavazás. 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy 24 módosító javaslat érkezett. A bizottság titkárságának 
tájékoztatása szerint itt vannak olyan javaslatok, amelyek egymással összefüggenek, tehát így 
akkor tömbben fogunk szavazni.  

Elsőként az ajánlás 1., 4. és 23. pontjaiban megfogalmazott módosító javaslatokról 
kérdezem a kormány álláspontját.  

 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó napot 

kívánok, elnök úr. Szeretettel üdvözlöm a bizottság tagjait. Az 1., 4. és 23. módosító 
indítványokat a kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Kérdezem, jelen van-e valaki a módosító 

javaslatok benyújtói közül. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 
Akkor kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja az 1., a 4. és a 23. pontokat. 

(Szavazás.) 4 támogatás. (Balczó Zoltán: Ügyrendi kérdésem van!) Egy pillanat! 4 támogatás, 
tehát az egyharmadot sem érte el. Tessék parancsolni! 

 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Lehet, hogy későn teszem fel a kérdést: erről miért 

egyben szavazunk, amikor ez tartalmilag nem ugyanaz? Tehát mi adott esetben eltérően 
szavaztunk volna a három javaslatról. 

 
ELNÖK: Az előterjesztésben olvashatjuk a megjegyzések között, hogy: "az ajánlás 

következő pontjaiban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggenek, az 1., a 4. 
és a 23." Tehát ez a második oldalon olvasható. Ezt a Jogi Főosztály bocsátotta 
rendelkezésünkre, mint általában véve is a Jogi Főosztálytól kapjuk az ajánlásokat, és ezek 
alapján történnek a szavazások. (Balczó Zoltán: Értelmetlen!) 

Következik a 2. módosító javaslat, Jávor Benedek és Szilágyi László képviselő urak 
módosítása. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
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OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem, kíván-e valaki mellette 

szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen jelzés. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az 

egyharmadot sem kapta meg. Köszönjük szépen. 
Következik az ajánlás 3. pontjában Jávor Benedek és Szilágyi László képviselő urak 

javaslata. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
A 4-esről szavaztunk. 
Az 5. pontnál szintén olvashatjuk a megjegyzésben a Jogi Főosztály ajánlását. Tehát 

az 5. és a 8. módosító javaslatok egymással tartalmilag összefüggenek, tehát a kettőről együtt 
szavazunk, a szokott módon. Az 5. pontban Puch László, Józsa István és társai nyújtottak be 
módosító javaslatot. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja sem az 5., sem a 8. javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja egyiket sem. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 2 támogatás. Ki az, aki tartózkodik? (Senki 
sem jelentkezik.) Ki van ellene? (Senki sem jelentkezik.) Az egyharmadot sem kapta meg. 
Köszönöm szépen. 

Következik a 6. pontban Jávor Benedek és Szilágyi László képviselők módosító 
javaslata. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
Következik a 7. és a 15., egymással tartalmilag szintén összefüggő módosító 

javaslatok. Puch László, Józsa István és képviselőtársai nyújtottak be módosító javaslatot. 
Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány egyiket sem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány sem a 7-est, sem a 15-öst nem támogatja. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az 
egyharmadot sem kapta meg.  

A 8-asról szavaztunk. 
A 9. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László képviselők nyújtottak be 

módosító javaslatot. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
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OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
Következik a 10. javaslat, Puch László és Józsa István, valamint képviselőtársai 

módosító javaslata. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
A következő: a 11. pont és a 18. pont egymással összefügg. Puch László és 

képviselőtársai nyújtottak be módosító javaslatot. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány egyiket sem támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány egyiket sem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 5 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
Következik a 12. módosító javaslat, Puch László és képviselőtársai módosító javaslata. 

Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg. 
Köszönöm szépen. 

Következik a 13. ajánlási pont, Jávor Benedek és Szilágyi László módosító javaslata. 
Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 1 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
A 14. ajánlási pontban Puch László és társai módosító javaslatot nyújtottak be. 

Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 5 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
A 15-ösről már együtt szavaztunk a 7-essel. 
Következik a 16. ajánlási pont, Jávor Benedek és Szilágyi László képviselők módosító 

javaslata. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
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OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
Következik a 17. ajánlási pont, Jávor Benedek és Szilágyi László módosító javaslata. 

Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 1 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
A 18-asról már szavaztunk a 11. ponttal. 
Következik a 19. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László módosító 

javaslata. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
Következik a 20. ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László módosító 

javaslata. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 
 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg. 
Köszönöm. 

Következik a 21. ajánlási pontban Puch László és társai módosító javaslata. Kérdezem, 
a kormány támogatja-e. 

 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, a 

kormány támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) Egyhangú, köszönjük szépen. Gratulálunk 
ellenzéki képviselőtársainknak! (Ughy Attila megérkezik a bizottság ülésére.) 

Következik a 22. ajánlási pont, ahol Jávor Benedek és Szilágyi László módosító 
javaslata szerepel. Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.  
A 23. pontról a 1-essel együtt szavaztunk. 
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Végül a 24. ajánlási pontban Ipkovich György módosító javaslatáról kell döntenünk. 
Kérdezem, a kormány támogatja-e. 

 
OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, 

aki támogatja a módosító javaslatot. (Szavazás.) 3 támogatás, az egyharmadot sem kapta meg. 
Köszönjük szépen helyettes államtitkár úrnak a megjelenést. 

Tisztelt Bizottság! Mielőtt bezárom az ülést, szeretném tájékoztatni 
képviselőtársaimat, hogy bizottságunk soron következő ülésére holnap, azaz szeptember 20-
án 10 órától kerül sor a Parlament Delegációs termében, tehát a főemelet 40. számú teremben. 
Napirendi pontunk: a Magyar Európai Üzleti Tanács 2011. évi beszámolójának a 
megtárgyalása. Kérem képviselőtársaimat, hogy minél nagyobb számban jöjjenek! Köszönöm 
szépen, bizottsági ülésünket bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 01 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Madarász Mária 

 
 
 


