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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 

CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9167. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a 

területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az országos területfejlesztési 

koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről szóló 

jelentés (J/8102. szám)  

(Általános vita)  

 

3. Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról 

szóló jelentés (J/8482. szám)  

(Általános vita)  

 

4. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fenntartható fejlődés bizottságának megjelent tagjait és a 
vendégeinket! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, tehát el tudjuk kezdeni a 
munkát. Elsőként az írásban kiküldött napirendről határozunk. Kérdezem, hogy van-e 
hozzáfűznivaló, kérdés a napirendhez. (Nincs jelentkező.) Ha nincsen, akkor kérem, hogy aki 
ezt támogatni tudja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) Egyhangú, tehát el tudjuk kezdeni a napirend szerinti 
munkát. 

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9167. szám) 

Vita és szavazás 

Az 1. napirendi pontunk: Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megtárgyalása. A 
bizottság hatáskörébe egy ajánlási pont tartozik, Szilágyi László képviselő módosító 
indítványa, amelynek tárgyalásánál Kőrösmezei Csaba lesz a bizottság segítéségére. 
Főosztályvezető úr, kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud ismertetni a 
bizottsággal.  

 
ELNÖK: A 2. ajánlási pontban Szilágyi László módosító indítványa szerepel. 

Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e a módosító indítványt.  
 
KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Sajnos ez a módosító 

javaslat nincs összhangban a kormányzati szándékkal. Az eddig beérkezett kvótabevételeket 
kimondottan a múltban felgyülemlett projektek megvalósítására szeretné a kormányzat 
fordítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tárca tehát nem támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság 

tagjai közül ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Aki nem támogatja? (Szavazás.) Aki 
tartózkodik? (Nincs jelentkező.) A bizottság egyharmada sem támogatja. Ezzel a napirendi 
ponttal kapcsolatban más tennivalónk nincsen. Megköszönöm főosztályvezető úrnak, hogy 
segítette a bizottság munkáját.  

Továbblépünk a 2. napirendi pontunkra: az ország területi folyamatainak alakulásáról, 
a területfejlesztési politika és a területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az 
országos területfejlesztési koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat 
helyzetéről szóló jelentés megtárgyalása és általános vitára alkalmasságáról való döntés. A 
bizottságot a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Salamin Géza főosztályvezető úr és 
Tóth Gábor Lajos referens fogja segíteni. (A tárca képviselői nem tartózkodnak az 
ülésteremben. – Rövid technikai szünet.)  

Szavazás napirend-módosításról 

Tekintettel arra, hogy az NGM képviselői még nem érkeztek meg a bizottság ülésére, 
azzal a javaslattal élek, hogy a 3. napirendi pontunkat, az atomenergia 2009, 2010 és 
2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés tárgyalását vegyük előre. Kérem, 
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hogy aki ezt támogatja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) 
Tartózkodik? (Nincs jelentkező.) A napirend-módosítást a bizottság támogatta.  

Az atomenergia 2009., 2010. és 2011. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
jelentés (J/8482. szám) 

A tárca képviseletében ugyan Kovács Pál államtitkár úr, illetve Pőcze Orsolya 
helyettes államtitkár asszony jelenleg nincs még itt, de Rónaky József, az Országos 
Atomenergia Hivatal részéről jelen van, és Koblinger László úr is, úgyhogy el tudjuk kezdeni 
a napirendi pont tárgyalását ebben a felállásban. Megkérem akkor a tisztelt kollégákat, hogy 
ismertessék a jelentéseket a bizottsággal. 

Dr. Rónaky József (OAH) szóbeli kiegészítése 

DR. RÓNAKY JÓZSEF főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Köszönöm 
szépen. Nem szeretném itt három év vaskos jelentését röviden összefoglalni, de néhány 
mondatot elmondanék. Egyrészt tekintettel arra, hogy ugyanez a bizottság még ebben a 
hónapban tárgyalni fog az üzemidő-hosszabbításról és az új blokk kérdéséről, ezért arra most 
nem térnék ki. Az atomenergia alkalmazása, mint az elmúlt 30 évben, idén is egy szóval 
jellemezhető: az elmúlt három év is biztonságos volt. A jelentés lényegében ennek részleteit 
tükrözi. Mindhárom jelentést az összes hatóság – amelyik érdekelt, vagy amelyiknek 
hatásköre van az atomenergia biztonságában – együttműködésében készítettük el.  

Az idei, 2012-es év jelentése majd csak tavasszal készül el, erről röviden annyit 
szeretnék elmondani, hogy a 2011-es fukusimai atomerőmű-baleset tapasztalatainak magyar, 
európai és nemzetközi szintű feldolgozása volt ennek a szakmának a legfontosabb feladata. A 
stresszteszt néven ismert célzott biztonsági felülvizsgálat lényegében tavasszal lezárult, a 
vizsgálat eredményeiről az Európai Bizottság egy közleményben számolt be a Tanácsnak. 
Ezzel persze nincs vége. Egyrészt Magyarországon az Országos Atomenergia Hivatal mint 
nukleáris biztonsági hatóság kötelezte az üzemeltetőt, hogy adja be azt a javaslatát, hogy a 
vizsgálat során felmerült biztonságnövelő intézkedéseket milyen ütemezésben kívánja 
megvalósítani. Ez a javaslat megérkezett a hivatalba, amelyen jelenleg dolgozunk, és 
figyelembe véve az európai eredményeket, illetve a nukleáris biztonsági egyezmény 
rendkívüli konferenciáján született nemzetközi ajánlásokat is, december hónap folyamán 
fogjuk kiadni azt a határozatot, amelyben kötelezzük az üzemeltetőt, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt.-t a fukusimai tapasztalatok hasznosítására. (Kovács Pál és Pőcze Orsolya az 
ülésterembe érkezik.) 

Annyit szeretnék még elmondani, hogy az európai folyamat ezzel nem zárult le, 
ugyanis minden nemzeti hatóság készít egy akciótervet, amelyet benyújtunk az Európai Unió 
számára is, így az Unión belül egy koordinált, egységes metodikával fogjuk azt nyomon 
követni, hogy ki, hogyan, milyen tempóban hajtja végre az elhatározott biztonságnövelő 
intézkedéseket. Annyit szeretnék még kiegészítésül ehhez hozzáfűzni, hogy a Paksi 
Atomerőmű – fogalmazzunk így – szerencsés helyzetben volt a biztonsági felülvizsgálat 
során, ugyanis a Magyarországon bevezetett időszakos biztonsági felülvizsgálati módszer azt 
eredményezte, hogy a súlyos baleseti felkészülés során, a 2008-2009-ben lezajlott időszakos 
biztonsági felülvizsgálat kapcsán már elhatároztuk azokat az intézkedéseket, amelyeket most 
már nem kellett megtenni Fukusima kapcsán, mert a súlyosbaleset-kezelési intézkedések 
döntő többsége már lezajlott. Hasonlóképpen a Paksi Atomerőmű földrengés-biztonsági 
felülvizsgálata is lezajlott, ami 2003-ban zárult le, amelynek eredményeit most megvizsgálva 
szintén azt mondhatjuk, hogy földrengés kapcsán lényeges további intézkedésekre Pakson 
nincs szükség. 

Összefoglalva, a Paksi Atomerőmű a célzott biztonsági felülvizsgálat során 
bizonyította, hogy a terveknek megfelelően, biztonságosan működik, és meghatároztuk azokat 
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az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a fukusimai tanulságok alapján az 
erőmű még biztonságosabb legyen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben megérkezett Kovács Pál államtitkár úr és Pőcze 

Orsolya helyettes államtitkár asszony. Tisztelettel köszöntöm önöket is! Kérdezem, hogy 
kívánnak-e kiegészítéseket fűzni a Rónaky úr által elmondottakhoz. 

Kovács Pál (NFM) szóbeli kiegészítése 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Elnézésüket kérjük a késésért. A Képviselői Irodaházban, az 515-ösben 
vártuk, hogy mikor kezdődik az ülés, és egy kicsit nehéz volt ide átjutni. Még egyszer 
elnézésüket kérem. Nem tudom, hogy mi hangzott el, én annyit fűznék az itt elhangzottakhoz, 
hogy most három év összefoglaló jelentésével állunk szembe, amelyet tisztelettel javasolnánk 
a tisztelt bizottság részére elfogadásra. Nem tudom, hogy mi hangzott el, de szeretném azt 
kiemelni, hogy az atomenergia a hazai nemzetgazdaságban igen komoly szerepet játszik mind 
a villamosenergia-termelésben, mind az iparban, de az alkalmazása a mezőgazdaságban, a 
tudományos kutatás számos területein is a társadalom javát szolgálja. 

Szeretném azt kiemelni, hogy nemcsak három létesítményben – nukleáris 
létesítményről van szó –, hanem összesen 1200 munkahelyen alkalmaztak az elmúlt 
időszakban, mind a három jelentés időtartama alatt radioaktív anyagot vagy ionizáló sugárzást 
előállító berendezést, és az elmúlt három év időszaka alatt sugárbaleset, rendkívüli esemény 
vagy az éves dóziskorlátot meghaladó esemény nem történt. Összességében tehát a három 
jelentésről röviden annyit tudok elmondani, hogy annak ellenére, hogy a globális piacon 
rendkívüli események voltak, amivel éppen a magyar elnökség idején kellett nekünk 
megbirkózni, úgy gondolom, hogy ebben a magyar diplomácia – és ezen belül is kiemelten az 
Országos Atomenergia Hivatal – kiemelkedő szerepet játszott az események kezelésében, 
illetve a lakosság tájékoztatásában. A jelentést így ezek alapján még egyszer szeretném az 
önök részére javasolni elfogadásra, és inkább reagálnék akkor a felmerülő kérdésekre. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e kérdése, 

hozzáfűznivalója. Alelnök úr, parancsolj! 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Az a ritka szerencsénk 
van, hogy a következő héten is találkozhatunk, hiszen külön napirendi ponton fog szerepelni 
az atomerőmű bővítésének az ügye. Inkább azt a lehetőséget használnám majd ki kérdésekre, 
itt csak jelezni szeretném, hogy a kormánypárti képviselők nevében ezt a jelentést köszönjük, 
és általános vitára alkalmasnak tartjuk. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni. Erre az időre átadom az 

elnöklést. 
 

(Az elnöklést dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Átveszem az elnöklést, és megadom a szót Jávor Benedeknek. 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm. Tekintettel arra, amit alelnök úr is említett, 

hogy jövő héten a Paksi Atomerőmű ügyében ismételten találkozunk, erre vonatkozóan most 
én se szeretnék kérdéseket feltenni, viszont 2011 novemberében történt egy esemény, az 
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Izotóp Intézet jódizotóp-kibocsátási eseményei, ami nem egy egyszeri, hanem több egymást 
követő kibocsátás volt. Ezzel kapcsolatban a bizottságunk külön meghallgatta az érintett 
hatóságok képviselőit. Az egész történetből és ezen a meghallgatáson is azért nekem az 
körvonalazódott, hogy az érintett hatóságok, állami intézmények közötti együttműködés nem 
volt teljesen olajozott; többek között a magyar nagyközönség a csehországi mérések nyomán 
értesült arról, hogy Budapest közigazgatási területén izotópkibocsátás történt. Azt gondolom, 
hogy ez mindenképpen aggasztó.  

Akkor a bizottsági ülésen felmerült, hogy át kell tekinteni a hatósági rendszer 
működését, át kell tekinteni, hogy a különböző szervezetek, mérőintézmények, hatósági 
szervezetek hogyan tudnak úgy együttműködni, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban 
tudjanak reagálni egy ilyen eseményre. Függetlenül attól, hogy abban egyetértés volt, hogy 
maga az esemény az egészségre közvetlen veszélyt vélhetőleg nem jelentett, úgy érzékeltünk, 
hogy a hatósági detektálórendszer, amelyiknek fel kell lépni egy ilyen ügyben, nem állt teljes 
egészében a helyzet magaslatán. Nekem igazából az a kérdésem, hogy történtek-e lépések, 
illetve milyen lépések történtek, hogy az akkor azonosított problémák orvoslásra kerüljenek. 
Vannak-e intézményi működési változások, amik biztosítják, hogy hatékonyabban tudjon a 
magyar hatósági rendszer fellépni máskor hasonló ügyekben? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnöklést Jávor Benedeknek. 
 

(Az elnöklést Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi vissza.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Látom, hogy még Kepli képviselő úrnak is van kérdése. Azt 

gondolom, hogy akkor gyűjtsük össze a kérdéseket, és egyben tudnak reagálni rá. Parancsolj, 
képviselő úr! 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Csak két rövid kérdésem lenne. Az egyik az, hogy 

olvashatjuk a jelentésben és tapasztaltuk is itt, az Országgyűlésben, hogy a 2011. évi 
költségvetésről szóló 2010-es törvényben egy átcsoportosításra került sor 2011 során annak 
érdekében, hogy a bátaapáti kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló első kamráját 
2012 végéig üzembe tudják helyezni. Most itt vagyunk 2012 végén, és szeretném kérdezni, 
hogy ezzel kapcsolatban hogyan állunk.  

A másik pedig az – nem elébe menve a jövő heti témának, és nem is elsősorban a 
bővítésre koncentrálva, de mégis szeretném, ha erről mondanának néhány szót –, hogy nem is 
maga a fukusimai baleset, hanem ennek nyomán az Európai Unió egyes országaiban kialakult 
atomellenes hangulat vagy atomerőmű-bezárási tervek a Paksi Atomerőműre nézve mind 
biztonsági, mind stratégiai szempontból hogyan hatnak. Még egyszer mondom, most még 
nem a bővítés, akár csak az üzemidő-hosszabbítás szempontjából vagy a jelenlegi állapotot 
tekintve kérdezem ezt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bödecs képviselő úr! 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A jelentés 

208. oldalán szerepel a nagy aktivitású radioaktív hulladékok kezelésére és átmeneti 
tárolására vonatkozó rész, ahol azt írják, hogy a kutakban lévő hulladékok végleges 
elhelyezésére az erőmű leszerelésekor kerül majd sor.  

Azt szeretném megkérdezni, hogy a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezésére 
szolgáló elképzelések, tervek milyen fázisban vannak, milyen lépéseket tett eddig az 
Atomenergia Hivatal, az erőmű, illetőleg a kormányzat annak érdekében, hogy Magyarország 
ezt hosszú távon meg tudja oldani. Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönöm. Ha más kérdés nincs, akkor megadom a szót elsőként Rónaky 

úrnak. Parancsoljon! 
 
RÓNAKY JÓZSEF főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Köszönöm szépen. 

Jávor Benedek elnök úr kérdésére a jódkibocsátással kapcsolatban azt szeretném elmondani, 
hogy az illetékes hatóságok több ízben is tárgyalták ezt a kérdést. Egyrészt felhívtuk egymás 
figyelmét a kommunikációs nehézségekre és azok javítására, hogy ezt be kell tartani, de ennél 
fontosabb lépések, tényleges intézkedések is történtek. A környezetvédelmi felügyelőség 
mind az Izotóp Intézet Kft.-t, mind pedig a Budapest Kutatóreaktort, mind ennek az ügynek a 
kapcsán – bár nem érintett a jódkibocsátásban – a Műegyetem tanreaktorát kötelezték egy 
környezetvédelmi felülvizsgálatra.  

Ez a környezetvédelmi felülvizsgálat ismereteim szerint most zajlik, tehát nem zárult 
még le, de a Kutatóreaktor és az IKI Kft. – amelyek közös kéménybe bocsátják ki a szellőző 
levegőt, amin keresztül a kibocsátás is történt – egyeztetett és a környezeti sugár-
egészségügyi hatóságok által jóváhagyott módon megkezdték a teljes kibocsátási rendszer 
rekonstrukcióját és korszerűsítését, amely rekonstrukció folyamatban van. Itt egyrészt egy 
műszaki előkészítés, másrészt egy hatósági egyeztetés, harmadrészt egy közbeszerzési eljárás 
kellett, ami miatt ez egy kicsit lassan ment, de ezek a berendezések a közeli jövőben üzembe 
kerülnek, és így a legkorszerűbb kibocsátásellenőrző rendszer lép üzembe. A környezeti 
hatásvizsgálatok eredményeiről nem tudok nyilatkozni, mert abban mi szakhatóságként ugyan 
részt veszünk, de a folyamatról nem kapunk általános tájékoztatást. 

Kepli képviselő úr kérdésére a bátaapáti átcsoportosítással kapcsolatban tisztelettel 
jelentem, hogy a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló megkapott minden engedélyt, 
üzemeltetésre kész, és december 5-én Kovács államtitkár úrral kettesben át fogjuk adni 
ünnepélyesen is. Ez azt jelenti, hogy az első föld alatti kamra működik. Természetesen a 
tároló az igényeknek megfelelően bővíthető további rekeszekkel, további kamrákkal. A 
második kérdésére azt hiszem, hogy az államtitkár úr illetékes válaszolni, ez nem az én 
profilom. Az utolsó kérdés a nagy aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének helyzetére 
vonatkozott.  

Itt azt szeretném mondani, hogy a nagy aktivitású radioaktív hulladékok, illetve 
esetleg a paksi kiégett fűtőelemek végleges elhelyezésével kapcsolatban a szóba jöhető 
geológiai képződmény, a Mecsekben a bodai aleurolitképződmény kutatása a ’80-as évek 
végén megkezdődött, a ’90-es években folytatódott, majd az uránbánya lezárásával ez a 
folyamat lényegében megszakadt, viszont a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. fenntartotta 
a környező lakossággal a kapcsolatot, és továbbra is folyamatos információs kapcsolat van. A 
kutatás azért lett visszafogva, hogy a Központi Nukleáris Alapból a forrásokat elsősorban a 
bátaapáti létesítmény fejlesztésére és befejezésére, másodsorban pedig a kiégett kazetták 
átmeneti tárolójának bővítésére, harmadsorban Püspökszilágy korszerűsítésére fordítsuk.  

Most, hogy a nagy volumenű bátaapáti beruházás lényegében lezárult, 2013-tól már a 
bodai program feléled – fogalmazzunk így –, és megkezdődik a földtani vizsgálatok 
újrafogalmazása az eddigi eredmények alapján azzal a céllal, hogy az adott, elég nagy méretű 
kőzettesten belül lehessen megkeresni a majdani telephely esetleges pontos helyét, másrészt 
pedig azért, hogy megkeressük egy létesítendő föld alatti laboratórium helyét. A program 
tehát az, hogy a következő néhány évben elsősorban a föld alatti laboratórium előkészítése 
fog zajlani, illetve az adott geológiai formáción belüli viszonyok földtani megismerése azzal a 
céllal, hogy a tényleges tároló, illetve a föld alatti laboratórium helyét ki lehessen jelölni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Államtitkár úr! 
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KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Az Izotóp Intézettel kapcsolatos esemény kapcsán még annyit szeretnék hozzáfűzni, 
hogy természetesen továbbra is vizsgáljuk azokat a szervezeti és államigazgatási 
lehetőségeket, amit az esemény kapcsán tanulságként le kellett vonnunk, és azok 
értékelésében további következtetések tehetők. Jelen pillanatban újrakezdtük a tárgyalásokat 
az EMMI-ben – voltak személyi változások, és ezeket követően most folytatódik ez az 
egyeztetés –, amelynek eredményéről a későbbiekben fogok tudni önöknek beszámolni. 

Kepli úr második kérdésére: igen érdekes a helyzet ma globálisan. Miközben 
világszerte ma összesen 24 blokk üzembe helyezése folyik, 65 darab blokk építése van most is 
folyamatban, tehát ha ötéves átlagot veszünk, ez akkor is azt jelenti, hogy évi több mint 12 
blokk építkezése indul el és folyik párhuzamosan. Gyakorlatilag ma globálisan a hangsúly 
áttevődött a Kína, India, tehát a távol-keleti régióba. Az olyan egzotikus országokban is, mint 
például Vietnam – amely már legalább két évtizede ápolja azt a hosszú távú tervét, hogy az 
atomenergetikát be akarja vezetni a saját portfóliójába –, elindulnak az atomenergetikai 
programok. Úgy gondolom, hogy ebben nekünk, magyaroknak olyan felelősségünk van, hogy 
bárhol a világon, ahol új atomerőművet helyeznek, helyeznének üzembe, segítsük, 
támogassuk az ebben részt vevő szervezeteket, kormányokat, és nemcsak a kormányokat, 
hanem azokat a konkrét kivitelezőket, beruházókat, majd a későbbi üzemeltetőket és 
karbantartókat is, hogy globálisan egyenszilárdságú nukleáris biztonságot tudjunk elérni.  

A követelmények érvényesítésében tehát azt mondom, hogy azokat a nemzetközi 
standardokat mindenkinek kivétel nélkül teljesítenie kell, ami ma Paksra, de bármelyik 
működő nukleáris blokkra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban 
Magyarország részére most éppen egy rendkívül kedvező helyzet kínálkozott, kínálkozik, 
amelyet igyekszünk is kihasználni. Hadd jegyezzem meg zárójelben, hogy eléggé sokat 
érdeklődnek ma a magyar nukleáris tapasztalatok és a magyar oktatás-képzési lehetőségek 
iránt. Pont ezek az országok, akik most kezdenék el a nukleáris energia bevezetését a saját 
portfóliójukba, látják azt, hogy a magyarok gyakorlatilag nem kötődnek egyetlen szállítóhoz 
sem, tehát különleges érdek nélkül végezzük azt a munkát, amire nekik szükségük van, így 
már több ország is megkeresett minket.  

Egy konkrétum: Vietnam esetében 1500 hallgató képzéséről tárgyalunk, és hamarosan 
ennek a szerződésnek az aláírására kerül sor. Jelen pillanatban pedig 120 vietnaminak az 
oktatása már zajlik a Budapesti Műszaki Egyetemen, illetve a paksi atomerőműben 3-3 hetes 
képzés keretében, amely azokat az oktatókat képzi ki, akik a későbbiekben Vietnamban majd 
a szakemberek képzését fogják irányítani, vezetni. Hasonló tárgyalásban állunk Szaúd-
Arábiával. Az indonéz nukleáris hatóság is nemrégen tett látogatást Magyarországon, aki 
kifejezetten nukleáris hatósági szakemberek képzése iránt érdeklődött, és ugyanilyen igény 
körvonalazódik mind Törökország, mind pedig Egyiptom részéről, ahol a tárgyalások még 
viszonylag kezdetleges fázisban vannak.  

Visszatérve Európára, úgy gondolom, hogy a német döntés kapcsán több probléma is 
felvetődik. Egyrészt Európa ellátásbiztonsági kérdései egyre jobban kiéleződnek. Ezt látjuk 
abból a jelenségből, amit úgy hívnak, hogy loop flow, tehát azok a kedvezőtlen áramlások, 
amelyek a német belső villamosenergia-tranzithálózat fejlesztésének hiánya miatt a környező 
régiókban Németországtól mind keletre, mind nyugatra és Németország déli részén ugyanúgy 
kialakulnak. Ebben a magyar diplomácia eléggé komoly szerepet vállalt; éppen erről fogunk 
az ezt követő bizottsági ülés után szintén beszámolni a tisztelt külügyi bizottság tagjainak. 
Ebben kezdeményeztünk egy olyan munkacsoportot, amely pont ennek a kedvezőtlen 
hatásnak a mértékét és az elhárításának lehetőségeit, illetve kompenzációs lehetőségeit 
taglalja mindazon országok részére, amelyeket ez érint. Ezek a „kóboráramok” tehát mind a 
lengyel piac átviteli kapacitását, mind a cseh piacét, a szlovákét, a magyarét, illetve a nyugati 
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részen természetesen a Benelux-államokét és Franciaországét is érinti, befolyásolja, és azokat 
az átviteli kapacitásokat változó mértékben, de befolyásolja. 

Le kell szögeznem, hogy a magyar hálózat jól fel van készítve bármilyen olyan 
eseményre, ami külső piaci üzemzavarból eredően a magyar piacot is érintené. Nálunk a 
mérték korántsem olyan, mint például a cseh piacon, de ott kétségtelen, hogy olyan 
üzemzavar-közeli helyzetek vannak, az üzemzavar-közeli állapotok – amelyet a nyugati 
irodalom brownoutnak hív – az elmúlt évben jelentős mértékben, az óra nagyságrendről napi 
nagyságrendre nőttek a cseh piacot illetően. A legégetőbb probléma tehát ott valahol 
Németország, Csehország és Ausztria környékén található, de az ezt megkerülő áramlások a 
magyar piacot is érintik; a szlovákot és a lengyelt leginkább.  

Egyrészt tehát van egy ilyen piacszabályozási rész, amiben a magyar diplomácia egy 
eléggé aktív kezdeményező pozíciót vett fel. Gyakorlatilag egy évvel ezelőtt hívtuk fel a 
tisztelt bizottság figyelmét arra, hogy ezeknek az áramlásoknak rendszerellátási biztonsági 
negatív hatása is lehet. Amint ezt jeleztük, ez a munkacsoport most már megalakulhatott, és 
elkezdtünk azokról a mechanizmusokról tárgyalni, tehát azt hiszem, hogy olyan mederbe 
tereltük ennek az ügynek a kezelését, ami ezt indokolja. Ami a nukleáris piacot mint európai 
piacot illeti, úgy gondolom, hogy az európai piacon nagy változást a nyugati részben az 
Egyesült Királyság nukleáris programja fog jelenteni.  

Tudomásunk szerint jelen pillanatban mind a franciákkal, mint pedig az Orosz 
Föderációval tárgyalásokat folytatnak atomerőmű-bővítési céllal. Ott egy eléggé komoly 
program körvonalazódik, amely úgy gondolom, hogy Németországtól keletre potenciálisan 
mind a litván, majd a lengyel, a cseh, a szlovák és a magyar piacot érinti. Úgy gondolom 
tehát, hogy ebben a régióban összeurópai szinten a kieső német kapacitásokat kompenzálni 
kell valamilyen úton-módon, és ebben a kompenzációs mechanizmusban azok az országok, 
akik az atomenergia békés célú alkalmazása mellett döntöttek hosszabb távon, továbbra is 
aktív szerepet fognak kapni és fognak is vállalni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin képviselő asszony kért még szót. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen kérdés. 

Elnök úr említette a társadalmi tájékoztatást és a bodai aleuritnál az újabb vizsgálatok 
kezdeményezését. Csak tájékozódni szeretnék – hiszen az anyagban benne van, hogy közel 
negyven településsel tartanak kapcsolatot –, hogy a Nyugat-Mecsek Társadalmi Információs 
és Területfejlesztési Társulással akkor kívánnak-e egy szorosabb együttműködést, ami ezen 
vizsgálatok minél szélesebb körű megismertetését, illetőleg esetlegesen a jövőképet segíti ott 
a térség lakosságával is megismertetni. Köszönöm. 

 
RÓNAKY JÓZSEF főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Természetesen, 

ahogy eddig is, az RHK Kft. mindenről tájékoztatja az adott körzet lakosságát. Bodán most ez 
egy komolyabb feladat, mivel újraindulnak, felélednek vagy nagyobb volumenben folynak a 
kutatások, de szerencsére adottak ennek a megfelelő keretei, úgyhogy ezzel élni fog a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Ez a tájékoztatás széles körű lesz, és természetesen az 
együttműködés is a feladatnak megfelelő módon fog zajlani. Erre kidolgozott módszer és 
technika van mind a négy érintett körzet kapcsán.  

Annyit még megjegyeznék, hogy a négy körzet – a püskökszilágyi tároló körüli 
társulás, a Bátaapáti körüli társulás, a Paks körüli társulás, illetve a nyugat-mecseki társulás –
 kiválóan együttműködik egymással, tehát a polgármesterek, a lakosság folyamatos 
kapcsolatot is tart. Ez azt jelenti, hogy elég széles körűen tájékozottak arról, hogy mi történik 
máshol, és ha ott nem megfelelően járunk el, akkor ezt követelik is maguknak, és az igény 
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folyamatos és bővülő. Azt hiszem, hogy az RHK ezt eddig kifogástalanul ellátta, és a 
közeljövőben is el fogja látni ezt a feladatot.  

Döntés általános vitára való alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés nincs, akkor az általános vitára való 
alkalmasságáról határoz a bizottság. Kérem, hogy aki a három évről szóló jelentést együtt 
általános vitára alkalmasnak tartja, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs 
jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) A bizottság a jelentéseket általános vitára alkalmasnak 
találta, és javasolja a plenáris ülésnek megtárgyalásra.  

Megköszönöm államtitkár úrnak, helyettes államtitkár asszonynak, főigazgató úrnak, 
Koblinger úrnak az ülésen való részvételt, és további szép napot kívánok! Mielőtt lezárnám 
ezt a napirendi pontot, jelzem, hogy előadót állíthat a bizottság a jelentésekkel kapcsolatban. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kíván-e a bizottság előadót állítani az atomenergia-
jelentéssel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) A bizottság nem kíván előadót állítani. Lezárom a 
napirendi pont tárgyalását. Köszönöm a részvételüket az ülésen.  

Az ország területi folyamatainak alakulásáról, a területfejlesztési politika és a 
területrendezési tervek érvényesítésének hatásairól, az országos területfejlesztési 
koncepció felülvizsgálatáról, valamint a magyar településhálózat helyzetéről szóló 
jelentés (J/8102. szám) 

Továbblépnénk a következő napirendi pontunkra: a területfejlesztési koncepció 
végrehajtása, a területrendezési jelentés általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása. 
Tisztelettel köszöntöm Salamin Géza főosztályvezető urat és Tóth Gábor Lajos referenst, akik 
a bizottság segítségére lesznek a megtárgyalásban! Jelzem, hogy a plenáris ülésen 9 óra 45 
perctől szavazások lesznek, tehát kérem, hogy ezt az előterjesztők és a bizottság tagjai is 
vegyék figyelembe a hozzászólásaiknál, hogy körülbelül 9 óra 40 perckor az ülést le kell 
zárnunk ahhoz, hogy a képviselők részt tudjanak venni a szavazásokon. Meg is adom a szót 
Salamin úrnak.  

Salamin Géza (NGM) szóbeli kiegészítése 

SALAMIN GÉZA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Jó reggelt kívánok! Elnézést kérünk a csúszásért, mi 9 órai időpontot tudtunk az 
Irodaházban, és ezért érkeztünk picit később. Nagyon röviden a jelentésről: az Országgyűlés 
számára benyújtásra került jelentés tárgya tulajdonképpen az ország fejlődési folyamatainak, 
ezen belül a területi fejlődés, a területi sajátosságok folyamatainak áttekintése egyrészről, 
másrészről pedig az országos területfejlesztési koncepció érvényesülésének az áttekintése. 
Mind a két feladatot a területfejlesztési törvény rögzíti mint kötelező tájékoztatást az 
Országgyűlés számára. 

Amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a jelenleg érvényben lévő országos 
területfejlesztési koncepciót 2005-ben fogadta el az Országgyűlés, és a felülvizsgálatnak az 
időpontját, a törvény határidejét szabta meg, ugyanakkor a jelentősége azért is fontos, mert a 
2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszakra való felkészülés kapcsán is aktuális kérdés az 
alapvető koncepcionális kereteket kijelölő dokumentumok megújítása és felülvizsgálata. 
Éppen ezért a dokumentum maga is egyrészt áttekinti ezeket a meghatározó jelentőségű 
területi folyamatokat, trendeket, hogy azok miképpen befolyásolják, érintik Magyarországot, 
európai kontextusból indítva, de a magyarországi sajátosságokra fókuszálva.  

Nagyon fontos, hogy az elemzés időszaka a területi adatok kései elérhetősége miatt 
alapvetően a 2005-től 2009-2010-ig terjedő időszak, tehát a megállapítások és az elemzések a 
leggyakrabban erről az időszakról tudnak szólni, illetve másik elemében pedig azt vizsgálja 
meg, hogy a 2004-ben elfogadott koncepció célkitűzései hogyan, milyen mértékben 
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valósultak meg. A folyamatok kapcsán nem térnék ki ennek részleteire, de a dokumentum 
jelzi azokat a kedvezőtlen, Európa-szerte érvényesülő, sőt globálisan érvényesülő 
folyamatokat, amelyek Magyarországot is érintették, és ezen belül a hazai sajátosságok is sok 
tekintetben olyan negatív trendek, amelyekre mindenképpen figyelni kell egy új tervezési 
időszakban. A dokumentumnak magának is tehát az alapvető célja az, hogy a következő 
tervezési ciklust megalapozza, előkészítse ebből a szempontból. 

Az OTK érvényesítése kapcsán azért egy mondatban mégis hadd próbáljam 
összegezni a dokumentum mondanivalóját. Ez a dokumentum, amelyet az Országgyűlés 
2005-ben elfogadott, nem vált valójában sem a területfejlesztés, sem az egyéb ágazati 
politikák valódi iránytűjévé, nem erre épültek a 2007-2013 közötti programok. Az 
intézkedésekből viszonylag kevés volt, ami ehhez igazodott; a közvetlen területfejlesztési 
forrásfelhasználás volt olyan, amire azt lehet mondani, hogy ott valóban a hátrányos helyzetű 
térségek kerültek előtérbe, azonban mégsem tudott megfelelő megoldást találni az ország 
területi különbségeinek csökkentésére, a területi versenyképesség kezelésére. Egy nagyon 
fontos tapasztalat, hogy a területfejlesztés önmagában külön ágazatként nem képes különálló 
szakpolitikaként befolyásolni a fejlődés folyamatait, hanem ha a területi szempontok 
valamennyi ágazati szakpolitikába integrálódni tudnak, és ez kellő koordinációval valósul 
meg a jövőben, csak akkor tudja érdemben és pozitívan befolyásolni az egyes térségek, 
települések, városok fejlődését.  

A dokumentum és tulajdonképpen a jelentés zárókonklúziója is az, hogy egy új 
stratégiai dokumentumra van szükség, amit indokol a világban zajló folyamatok jelentős 
mértékű megváltozása, és csakúgy a kormányzati célkitűzések is. Ami ugyanakkor fontos, 
hogy a 2004-es időszakban az országos területfejlesztési koncepció mellett készült egy 
országos fejlesztési koncepció is, és a két dokumentumnak az egymáshoz való viszonya sem 
vált világossá, egy kicsit konkurens tervdokumentumai voltak egymásnak. Éppen ezért az új 
koncepciónak, új dokumentumnak, amelynek feladatát ez a jelentés is megfogalmazza, 
közösen kell egy stratégiai dokumentumban elkészülnie az ágazati nemzeti célokat rögzítő 
országos fejlesztési koncepciónak és a területfejlesztési, területi célokat rögzítő országos 
területfejlesztési koncepciónak. Egy idén júliusi kormányhatározat is rögzítette, hogy ennek a 
két dokumentumnak egyben kell elkészülnie.  

Ezúton is szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy ennek az új dokumentumnak –
 amely országos fejlesztési és területfejlesztési dokumentum egyben – a készítése halad, és 
rövidesen társadalmi egyeztetésre kerül. Az a jelentés tehát, amely jelenleg itt van, és 
tulajdonképpen ezeket az elemzéseket, ezt a kritikai értékelést tartalmazza a múlt 
folyamatairól, illetve a koncepció érvényesítéséről, határozza meg az új koncepciónak a 
feladatát, amelyen már zajlanak a munkálatok a Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve a 
többi tárca részvételével. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szili Katalin, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök Úr! 
Képviselőtársaim! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Áttekintve ezt a beszámolót, meg kell 
mondanom, hogy nagyon tetszetős, tehát ha az ember csak átlapozza, akkor ez egy rendkívül 
tetszetős beszámoló, de számos kérdés felvetődött bennem, amikor áttekintettem ezt a 
dokumentumot. Ahogy ön is említette kiegészítőjében, de az anyagban is szerepel, ez egy 
2005-2009 közötti időszakot tekint át, ugyanakkor felrajzolja azt az ívet, a beszámoló végén 
néhány oldalban jelzi azt a koncepciót, amit a 2014-2020-as időszakra szeretnének 
elkészíteni. 
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Bennem van egy kérdőjel, hogy mi történt 2009-2012 között, hiszen egyébként súlyos 
megállapításokat tesz az anyag. Részben azt, ahogy már a bevezetőjében is jelzi, hogy meg 
kívánja szüntetni azt a korábbi gyakorlatot, hogy sok sávval, sokféle körben készültek 
különböző koncepciók, ugyanakkor utal már most arra, hogy legyen egy egységes igény. Csak 
a teljesség igénye nélkül emelném ki, amik 2009 akár 2010 óta készültek – Új Széchenyi-terv, 
nemzeti vidékstratégia, nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia, Széll Kálmán-terv és 
sorolhatnám tovább, ha emlékeim nem csalnak, körülbelül hét ilyen tervet –, ami 
gyakorlatilag a teljesség igényét jelenti akár a gazdaságpolitika, akár a fejlesztéspolitika 
tekintetében.  

Így felmerül bennem a kérdés, hogy ha valóban az a koncepció, hogy készüljön egy 
egységes, akkor nem tudom értelmezni azt, hogy miért nem 2010-ben kezdtük el, vagy 
kezdték el ennek az egész koncepciónak a felülvizsgálatát. Itt nyilván rögtön felmerül bennem 
egy másik kérdés is, hogy ez a lehetséges és készülő új nemzeti fejlesztési terv és megalapozó 
koncepció milyen viszonyban van a most egyébként nemsokára a parlament elé kerülő 
fenntartható fejlődés hosszú távú stratégiával. Önmagában ugyanis azokban a bekezdésekben, 
amit jeleznek, hogy a koncepciónak mit kellene tartalmaznia vagy mi a célja, utalnak a 
fenntarthatóságra is, de azt gondolom, hogy jó lenne ezt is tisztázni, mert nyilvánvalóan akkor 
megint csak nem fogja kielégíteni azt az igényt, hogy legyen egy olyan terv, ami egyébként a 
teljes horizontot felvázolja, és ehhez igazodnak azok az ágazati koncepciók, amik készülnek. 

Van egy elég vaskos, a 70. oldaltól kezdődő anyag, ami „a félresiklott koncepció” 
címet viseli. Itt megint csak felmerül bennem, hogy ha ez a 2005-2009 közötti időszakról szól, 
akkor milyen korrekciók vagy korrigálási igények történtek 2010 óta, ami ha valóban 
tartalmazza ezt a megállapítást, akkor volt-e arra kormányzati lépés, ami ennek korrigálását 
jelenti. Ha már a 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakra készül egy új koncepció, 
amivel én tökéletesen egyetértek, a bizottság tagjaként is szeretném tudni azt, hogy mikorra 
készül el az önök által felvázolt új irány vagy új országos területfejlesztési koncepció. 

Néhány apró megjegyzést hadd tegyek még. Az számomra tetszetős, hogy a Kárpát-
medence térségével is foglalkoznak, a közösségszolgáltatással és egyéb dolgokkal is, itt csak 
egy zárójeles megjegyzést tennék, nem visszaélve tisztelt képviselőtársaim türelmével. Épp az 
elmúlt hetekben több olyan térségben jártam a határon túl, Felvidéken vagy akár a 
Délvidéken, ahol például felmerültek azok a kérdések, hogy mondjuk ha valaki Losoncról át 
szeretne jönni Salgótarjánba, ami 30 kilométer, akkor el kell mennie Pozsonyba és úgy 
visszajönni. Nyilvánvaló – és nagyon remélem –, hogy akkor ez a koncepció ezeknek a 
korrigálását is tartalmazza, ugyanakkor nem tudok értelmezni ilyen mondatokat, hogy 
„szellemi decentralizáció keretében, Budapesttel szemben valós alternatívát”, és sorolhatnám. 
Azt gondolom, hogy nemcsak a szellemi decentralizációt kellene megvalósítani, hanem 
valóban azoknak a térségi igényeknek kellene megfelelni, aminek a fókuszában azok a 
kérdések szerepelnek, amit kevésbé hangsúlyosnak érzek a koncepció tekintetében, ami a 
munkahelyteremtést és nyilván azokat a kérdéseket jelenti, ami ma a legfeszítőbb. 

Az utolsó kérdésem az, hogy ha ezt az anyagot ma mi támogatjuk, akkor ez azt jelenti-
e, hogy egyébként támogatni fogjuk a koncepciót, ami ebben szerepel, mert nyilván ennek 
egy szerves részét tekinti, vagy azzal majd később foglalkoznak, és nyilván számomra a 
legsúlyosabb kérdés az, hogy a 2010-2012 közötti időszakban mi történt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés nincs, akkor megadom a szót, hogy 

reagáljanak az elhangzottakra. Főosztályvezető úr, parancsoljon!  

Salamin Géza (NGM) válaszadása 

SALAMIN GÉZA főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen az észrevételeket. Hadd kezdjem visszafelé, a végétől. Ha most támogatja a bizottság 
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ezt a jelentést, azzal nem támogatja az új koncepciót, az új koncepció országgyűlési 
határozatként fog az Országgyűlés elé kerülni. A másik kérdésre is válaszolva, hogy mikor: 
ebben a jelentésben is szerepel a január 31-ei határidő, amikor a kormány elé kerül az új 
koncepció, ami a következő időszakra vonatkozik. 

A fenntartható fejlődés stratégiával kapcsolatban: valóban, már ebben a jelentésben is 
megjelennek a fenntarthatóság szempontjai, tehát talán a jelentésből is látszik, hogy messze 
nemcsak a gazdaság kérdéseivel, hanem társadalmi, környezeti fenntarthatósági kérdésekkel 
is foglalkozik. Mi magunk a minisztériumban, illetve munkatársaink is a Nemzetgazdasági 
Tervezési Hivatalban szoros tartalmi összhangra törekszünk a fenntartható fejlődés stratégia 
folyamatával. A közeljövőben kezdődő társadalmi egyeztetés lesz igazából az ideális alkalom 
arra, hogy a legkülönbözőbb szempontok szerint harmonikusabbá, összehangoltabbá tudjon 
válni ez a dokumentum, és valóban ez a bizonyos illeszkedés, amit képviselő asszony említett, 
ami nagyon-nagyon fontos, valóban megfelelően érvényesüljön, és ne egyoldalú legyen a 
dokumentum, hanem valóban egyszerre irányuljon a gazdasági növekedés motorjainak 
beindítására, a fenntartható fejlődés megteremtésére, ugyanakkor pedig a társadalom, a 
társadalmi jólét, összességében egy közjó megalakítására. Itt tényleg azt tudom elmondani, 
hogy mi a magunk részéről a messzemenőkig foglalkozunk a fenntarthatóság szempontjainak 
a beépítésével.  

A 2010-2012 közötti időszakra vonatkozóan pedig alapvetően azt fontos elmondanom, 
hogy a jelentés tartalmi része, tehát azok a háttérelemzések, amelyek készültek, a tavalyi év 
közepén lezárultak, néhány témakör mentén vannak ennél frissebb információk vagy 
megállapítások, de alapvetően tényleg erről az időszakról tudnak szólni. Ennek legfontosabb 
oka, amit említettem is, hogy a területileg részletezett adatok mindig sokkal később állnak 
rendelkezésre, mint az ország egészére vonatkozó adatok, például a GDP területi adatai egy jó 
másfél-két éves, de inkább két éves késéssel válnak elérhetővé az európai statisztikai 
rendszerbe való illeszkedésnek megfelelő formában. Ez az időszak sem marad értékelés híján, 
hiszen az új formálódó koncepciónak nagyon markáns első része pont az értékelésről szól, az 
pedig kifejezetten már ebben a nagyobb időtávlatban, egészen a mai napig értékeli azokat a 
folyamatokat, amelyek egy-egy kérdés kapcsán a területi különbségek, a városfejlesztés és a 
többi kérdéskör kapcsán történtek. Nagyjából ennyi. Köszönöm szépen. 

Döntés általános vitára való alkalmasságról, előadó állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más kérdés nincs, akkor az általános vitára való 
alkalmasságról határoz a bizottság. Kérem, hogy aki a jelentést általános vitára ajánlja, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodik? (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. A bizottság a jelentést általános vitára ajánlja. 

Kérdezem, hogy a bizottság kíván-e előadót állítani a jelentéshez. Nagy Andor alelnök 
úr vállalja a jelentéssel kapcsolatban a bizottsági álláspont ismertetését. Ezzel ezt a napirendi 
pontot lezárom. Megköszönöm főosztályvezető úrnak és referens úrnak, hogy segítették a 
bizottság munkáját. 

Egyebek 

Az „Egyebek” napirendi pont alatt tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a 
következő ülésünkre a jövő héten, hétfőn kerül sor, ahol a napirenden mindaz szerepel, ami 
addig beérkezik, tehát a várható módosító indítványok törvényekhez. A jövő héten, kedden, 
27-én egy hosszabb bizottsági ülésre számíthatunk, ahol a paksi élettartam-hosszabbítás és 
bővítés kérdéseiről tájékozódunk az atomerőmű, az MVM, az Országos Atomenergia Hivatal 
és az érintett minisztérium képviselőinek a részvételével, illetve a civil szervezetek 
képviselőinek a meghívásával; ők is felszólalási lehetőséget kapnak röviden a bizottsági 
ülésen. A helyszín előreláthatólag itt, a Parlamentben lesz, tekintve, hogy plenáris ülés zajlik a 
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bizottsági ülés ideje alatt. Más információ most nincsen, úgyhogy megköszönöm a 
részvételüket, az ülést lezárom. Jó munkát kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 31 perc)  

 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina 


