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Napirendi javaslat  
 

1. A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13628. szám)  
(Általános vita)  

2. Az atomenergiával kapcsolatos fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről szóló 
törvényjavaslat (T/13492. szám)  
(Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló indítványa)   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

3. Az atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés (J/12336. 
szám) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Szél Bernadett (LMP), a bizottság alelnöke  
Bartos Mónika (Fidesz)  
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Kapus Krisztián (Fidesz)  
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Schmidt Csaba (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Jávor Benedek (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) megérkezéséig dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Dr. Horváth Zsolt (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) megérkezéséig Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz) megérkezéséig Bányai Gábornak (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) megérkezéséig Vincze Lászlónak (Fidesz) 

 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 
 
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter  
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)   
Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 35 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: (Nem 
működik a hangosítás.) Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy tűnik, hogy a hangosításunk nem 
működik. Két perc technikai szünet… Vagy hallani? (Jelzésre:) Akkor elkezdjük addig az 
ülést, és majd érkezik a technikai személyzet.  

Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, hogy köszöntsem önöket 
a mai bizottsági ülésünkön, amely bizottsági ülésünkre összesen négy napirendi pontot 
terveztünk. Az első napirendi pontunk a Magyarország Kormánya és az Oroszországi 
Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, amely a T/13628. 
számot viseli. A második napirendi pontunk az atomenergiával kapcsolatos fenntarthatósági 
szempontok érvényesítéséről szóló törvényjavaslat T/13492. számon, Szél Bernadett LMP-s 
képviselő asszony, alelnök asszony előterjesztése alapján. A harmadik napirendi pontunk az 
atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló J/12336. számú jelentés 
általános vitára való alkalmasságának megállapítása, a negyedik napirendi pontunk pedig az 
egyebek.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a mai ülésünkön dr. Bácskai 
János képviselő úr Bányai Gábor képviselő urat, Bencsik János képviselő úr Cseresnyés Péter 
képviselő urat, Horváth Zsolt képviselő urat Bartos Mónika képviselő asszony, és Sebestyén 
László képviselő urat pedig Aradszki András képviselő úr helyettesíti. Megállapítom, hogy a 
bizottságunk határozatképes.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e az általam jelzett napirendi 
ajánlást. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a napirendet. 

A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti 
nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló 
Egyezmény kihirdetéséről szóló T/13628. számú törvényjavaslat általános vitája 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rá is térünk az első napirendi pontunkra. Ahogy jeleztem, a 
T/13628. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról döntünk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ennél a napirendi pontnál köszöntöm Németh Lászlóné 
miniszter asszonyt, illetőleg Kovács Pál államtitkár urat. Kérem a miniszter asszony türelmét, 
mert jelezték a gyorsíróink, hogy nyilvánvalóan szükséges azért a hangosítás, mert azt 
gondolom, ez egy fontos és reményeim szerint is megoldandó kérdés. Úgyhogy kérdezem a 
kollégáimat… (Jelzésre:) Próbáljuk meg. Miniszter asszony, akkor öné a szó.  

Németh Lászlóné szóbeli kiegészítése 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm szépen a lehetőséget, 
hogy a törvénytervezetről néhány gondolatot a beterjesztett írásbeli anyagon kívül megosszak 
önökkel.  

Alapvetően azzal szeretném kezdeni, hogy a magyar–orosz nukleáris együttműködés 
több évtizedes múltra tekint vissza. Az együttműködés alapja egy 1966-ban aláírt 
megállapodás, államközi egyezmény. Le kell szögezni, és el kell mondanunk, hogy azóta is az 
ennek alapján történő együttműködés napi szinten zajlik, problémamentes, zökkenőmentes 
úgy a Paks-Roszatom, mint a Paks-Roszatom-MVM kapcsolatrendszerben. (A hangosítás 
működik.) 



- 6 - 

Azt is elmondhatjuk, hogy az orosz technológiával létesített erőmű a mai napig 
biztonságosan működik, és azt is kijelenthetjük, hogy az ország energiaellátásának sarokkövét 
jelenti. Azt, hogy biztonságosan működik ez az erőmű, megerősíti az a stresszteszt, amelynek 
eredményét 2012-ben az európai uniós Bizottság is megállapította, és amely megállapítások 
azóta is láthatók, olvashatók az Atomenergia Hivatal honlapján.  

Ha biztonságos működtetésről beszélünk, és ebből a szempontból vizsgáljuk tehát azt 
az alapvetést, hogy további atomenergiát látunk szükségesnek az ország energiaellátása 
érdekében, így úgy gondolom, hogy érvek szólnak az oroszokkal való együttműködés 
folytatása mellett. Márpedig az energiához való biztonságos hozzáférés megteremtése egy 
nagy kihívás. Nagy kihívás abban a tekintetben, hogy elöregedő, illetve a hagyományos 
üvegházhatású gázokat kibocsátó erőműveinket folyamatosan pótolni kell.  

Olyan módon kell pótolnunk, annak a megfontolása mellett, hogy ez a pótlás hosszú 
távon legyen biztonságos, és szavatolja azt, hogy megfelelő, azaz a versenyt alátámasztó, a 
versenyt segítő áron kerüljön a villamos energia az itt működő cégekhez, nagyvállalatokhoz, 
illetve garantálni lehessen azt, hogy a lakosság számára a villamos energia árát alacsony 
szinten tudjuk tartani.  

A ma üzemelő blokkok a tervezett üzemidő-hosszabbítás eredményeként 2032-es, 
illetve 2037-es időtávon működhetnek még. Annak érdekében, hogy ezeket a kapacitásokat 
fenn tudjuk tartani, az ehhez szükséges munkát, az ehhez szükséges lépéseket időben kell 
megkezdeni, és erről gondoskodni. (Kővári János megérkezik az ülésre.) 

Azt gondolom, hogy az önök számára nem mondok újdonságot azzal, amikor azt az 
időtávot osztom meg önökkel, amivel egy ilyen beruházás megkezdése és elindítása 
lehetségessé válik. Itt nagyjából 4-5 éves időtávról beszélünk, ami már csak azért is fontos, 
mert ahogy a későbbiekben egy szót szeretnék erről is ejteni, ez a bizonyos egyezmény 
lehetővé teszi azt, hogy hazai cégeket, hazai gyártási kapacitást is mintegy 40 százalékos 
mértékben bekapcsoljunk ebbe a beruházásba. Nyilvánvaló, hogy a cégeket fel kell készíteni, 
képessé kell tenni arra, hogy ezt a lehetőséget ki tudják használni, és ezzel a lehetőséggel élni 
tudjanak.  

Ami pedig a döntést megalapozó munkálatokat illeti, az Országgyűlés 2011-ben a 
nemzeti energiastratégiában kinyilvánította, hogy olyan hazai energetikai beruházások 
szükségesek, amelyek az ország ellátásbiztonságát növelik. Ebben az anyagban többféle 
megoldás elemzésére került sor, és végezetül is a döntés az atom-, szén és zöldenergia mix 
mellett szólt.  

Itt szeretném megjegyezni, mert ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, amiről az 
elmúlt napokban, hetekben nem esett szó, hogy ennek az energiastratégiának az elfogadásáig 
mintegy 110 alkalommal került sor nyilvános egyeztetésekre, vitákra. És ez a stratégia 
természetszerűleg a mai napig a Fejlesztési Minisztérium honlapján elérhető.  

Tehát ezen elvek mentén Magyarország kormánya az Oroszországi Föderáció 
kormányával egy olyan keretegyezményt írt alá, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy 
majdan az egyezmény végrehajtását szolgáló megállapodások aláírásával, megkötésével az 
energiaellátásunkat hosszú távon fenn tudjuk tartani, és mindezt tudjuk tenni egy mindvégig 
magyar tulajdonban lévő és magyar tulajdonban maradó erőművel.  

Arról is kell néhány szót váltani, hogy az egyezmény tartalma nem csupán az 
atomerőmű kapacitásának a fenntartásáról szól. Szól az üzemanyaggal való ellátás 
garantálásáról, illetve arról is, hogy a kiégett üzemanyag sorsa miként kezelendő a jövőben, 
illetve ezzel kapcsolatosan megteremti azt a lehetőséget, hogy a kiégett üzemanyag 
Oroszországban kerüljön hosszú távú tárolásra, illetve kezelésre. Fontos pontnak tekintjük azt 
is, hogy kutatás-fejlesztési feladatokról, illetve az üzemanyag-újrahasznosítás lehetőségeinek 
együttes kidolgozásáról is szót tesz ez a bizonyos egyezmény. Nagyon fontos az a széles körű 
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együttműködés, amely az oktatás, a képzés területén az atomenergia békés célú felhasználását 
célzó kutatás-fejlesztés területén rögzítésre került ebben az egyezményben.  

Fontos az is, hogy a kapacitásfenntartás mellett a hazai nukleáris szakértelmet meg 
tudjuk őrizni, továbbfejleszthessük, képesek legyünk arra, hogy itt kiemelt szerepet és 
szerepkört töltsünk be, nemcsak hazai viszonylatban, de nyilván egy lehetséges nemzetközi 
együttműködés keretében is.  

Ezen egyezmény alapján az orosz fél külön államközi szerződés keretében biztosít 
számunkra hitelt. Itt ki kell emeljem, hogy ennek az államközi hitelszerződésnek a megkötése 
feltétele az egyezményekben foglaltak végrehajtásának. Bár ezt már említettem, de úgy 
vélem, hogy szükséges többször hangsúlyozni adott esetben, hogy az egyezmény lehetőséget 
ad arra, hogy a hazai beszállítás 40 százalékos részvétellel valósulhasson meg. Ez azt jelenti, 
hogy amennyiben a magyarországi cégeket képesek leszünk az elkövetkezendő időszakban 
felkészíteni erre a munkára és a részvételre, akkor akár annak a lehetősége is megnyílik 
előttük, hogy további új piacokra lépjenek be, hiszen információink szerint a Roszatom az 
elkövetkezendő években mintegy 20-22 erőmű építésében, bővítésében kíván részt venni.  

Természetesen, és ezt külön hangsúlyozni sem kell, hogy ezzel a beruházással az 
elmúlt időszak legjelentősebb beruházása előtt állunk, egy olyan beruházás előtt, amelyhez 
várhatóan és reményeink szerint munkahelyek ezreinek létrejötte kapcsolódik, amely 
nyilvánvalóan versenyképességünket is növeli. (Bányai Gábor megérkezik az ülésre.) 

Amit még az egyezményhez kapcsolódóan szeretnék jelezni. Természetesen az elmúlt 
időszakban folytattunk tárgyalásokat más potenciális szereplővel, résztvevővel. Ezekhez a 
tárgyalásokhoz képest az a megoldás, amelyet az államközi hitellel elérünk, kiemelkedőnek 
tekinthető. Először is futamidő tekintetében messze meghaladja a piacon elérhető hitelek 
futamidejét.  

Másodsorban, miután egy államközi hitelszerződésről beszélünk, nem egy üzleti 
modell alapján, nem a megtérülés számításával kalkulálódó hitelfelvételről, hanem – még 
egyszer jelzem – államközi hitelről beszélünk. 

Ami szintén fontos, az az, hogy az egyetlen lehetőség arra, hogy a használt, kiégett 
fűtőelemek elhelyezéséről hosszabb távon gondoskodjunk, pontosabban az együttműködő 
partnerünk gondoskodjon, a Roszatommal való együttműködésben rejlik.  

Összefoglalva ennyit kívántam elmondani önöknek. Természetesen a felmerülő 
kérdésekre magam, illetve Kovács Pál államtitkár úr válaszolunk és reagálunk. 

Köszönöm szépen.  
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter asszony. Kérdezem, hogy az államtitkár úr 
kíván-e most szólni. (Jelzésre:) Nem. Köszönöm szépen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Alelnök Asszony! Alelnök Urak! Kedves Vendégeink! 
Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki kíván szólni ennél a napirendi pontnál. (Jávor Benedek 
jelentkezik.) Jávor Benedek képviselő urat illeti a szó.  

 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Ez a megállapodás, amelyet most a 
bizottság elé hoztak, és ma előreláthatólag a parlament előtt is lesz, egy olyan javaslat, 
amelyet felelősen gondolkodó politikus ebben a formában, ilyen előkészítettség, ilyen 
előzetes társadalmi és parlamenti vita után nem szavazhat meg.  

A miniszter asszony által elmondottak számos ponton a valóságtól való hajszálnyi 
eltérést tartalmaznak. Következetesen a miniszter asszony most is, a korábbiakban is a Paksi 
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Atomerőmű kapacitásfenntartásáról beszél. Az a megállapodás, amelyet önök Moszkvában 
kötöttek, és amelyre önök készülnek, nem a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartásáról szól, 
hanem a Paksi Atomerőmű kapacitásának a kétszeresére növeléséről. Ha 
kapacitásfenntartásról lenne szó, akkor az új blokkoknak a jelenlegi blokkok 
meghosszabbított élettartamának lejártát követően kellene belépnie a termelésbe, a 2030-as 
évtized során fokozatosan, 2032 és 2037 között. Nem erről van szó.  

Önök a saját kommunikációjuk szerint azzal számolnak, hogy az új blokkok 2023-ban 
termelni kezdenek. Ez azt jelenti, hogy tíz évig a négy jelenlegi blokk plusz a két új blokk 
termelni fog, vagy legalábbis az első blokk biztos termelni fog a két új blokk közül, a második 
blokk megépülésének az időtartamára pontos információval nem rendelkezünk. Tehát egy jó 
tízéves időtartamon belül nem arról lesz szó, hogy a kieső kapacitásokat pótoljuk, hanem 
arról, hogy megduplázzuk a magyar energiamixben a Paksról származó energiamennyiséget, 
amely hálózatüzemeltetési szempontból, biztonsági szempontból egyaránt jelentős 
kockázatokat hordoz magában. Én azt kérem, hogy legalább arról beszéljünk, amit 
beterjesztenek a parlament elé, tehát felejtsük el ezt a kapacitásfenntartást, és legalább 
vállalják nyíltan, amit csinálnak, hogy megduplázni készülnek a Paksi Atomerőmű 
kapacitását.  

A másik: miniszter asszony, ön arról beszélt, hogy versenyt segítő áron szeretnék, ha a 
paksi új blokkok termelnének, hogy a lakosság számára kedvező áron kívánnak áramot 
nyújtani. Ehhez minimális gazdasági, energetikai számításokat kellene letenni az asztalra, 
hogy lássuk, mibe kerül ezeknek az új blokkoknak a létesítése, ideértve természetesen a 
műszaki-építési költségeket, és beleértve a tőkeköltségeket.  

Tisztelt Miniszter Asszony! Olyan beruházás nincs, ahol a valós költségek egy részét 
egyszerűen elfelejtjük, és utána kihozzuk, hogy ez az atomerőmű milyen áron termel áramot. 
Ennek az atomerőműnek az árában benne lesz az orosz hitelnek a tőkeköltsége. Az orosz 
hitelnek, amelynél önök 3000 milliárd, sőt az euróárfolyam alakulása folytán jelen pillanatban 
3100 milliárd forint körüli hitelkeret felvételére nyitottak lehetőséget, és azt gondolom, hogy 
ez reális számítás, tehát körülbelül e nélkül nem fogják tudni megépíteni ezt az erőművet, 
ennek a hitelnek még egy kedvezményes kamatszint esetén is alsó hangon 2000 milliárd 
forint kamatterhe van. Vissza kell fizetni a 3000 milliárd forint kölcsönt, és vissza kell fizetni 
körülbelül 2000 milliárd forint kamatot a hitelnek a 30 éves, tehát 9+21 éves futamideje alatt. 
Ennek a költségnek meg kell jelennie a Paksi Atomerőmű áramának az árában. Ha megjelenik 
ez a pénz az áramárban, akkor független szakértők, nem mi, hanem például a Corvinus 
Egyetemen Kaderják Péter – aki az első Orbán-kormány idején az Energia Hivatalnak az 
elnöke volt – számításai szerint körülbelül 30-32 forintos kilowatt/óránkénti áramárral lehet 
számolni, ha a tőkeköltség benne van ebben a létesítésben. Ez a 30-32 forintos 
kilowatt/óránkénti ár, ne haragudjon, de igen távol áll attól, ami segíti a magyar gazdaságot 
vagy olcsó áramot biztosít a magyar lakosság számára; jelenleg 16 forint körül van a piacon 
elérhető áramár, tehát ennek a kétszereséért termel a Paksi Atomerőmű.  

Önök erre azt a megoldást választják a jelek szerint, bár erről egyértelmű információt 
nem kapunk, ön is azt mondta, hogy nem a megtérülés kalkulálásával számolnak, hanem 
államközi hitelként kívánják elszámolni ezt a kölcsönt. Amennyiben a kormány valóban erre 
készül, akkor egész egyszerűen csal; akkor egész egyszerűen a Paksi Atomerőmű áramának 
az ára nem fogja tükrözni a valós költségeket, annak a jelentős részét elrejtik az 
államadósságban. Természetesen matematikailag vagy statisztikailag ki lehet ebből majd 
hozni, hogy olcsóbban termel a Paksi Atomerőmű, csakhogy a valóságban ez azt jelenti, hogy 
az így elcsalt, eltüntetett költséget az adófizetők az államadósság keretében fogják megfizetni. 
Ettől az állampolgároknak, a fogyasztóknak nem lesz olcsóbb az áram, csak más formában 
kell kifizetni az árat. Ez statisztikai kozmetikázásnak elmegy, valós stratégiai tervezésnek 



- 9 - 

azonban nem, arról nem is beszélve, hogy amennyiben az államadósságban rejtik el a Paksi 
Atomerőmű bővítése árának egy részét, akkor az nagyon nagy valószínűséggel tiltott állami 
támogatásnak fog minősülni az Európai Unió hatályos szabályozása alapján. Ugyan ezt 
explicit nem írták bele a rendelkező részébe a javaslatnak, de az elején azért tesznek egy 
olyan kitételt, hogy számításba véve a felek jogszabályait és azt, hogy Magyarország az 
Európai Unió és az Európai Atomenergia Közösség tagállama, ez azt jelenti, hogy alá kell 
vetni ezt az egész történetet az Unió hatályos jogának. Az Unió hatályos joga alapján már a 
brit Hinkley Point-i atomerőműnél is, ahol egyébként nyíltan belerakják a tőkeköltséget, a 
teljes költséget az áramárba, és így kihoznak egyébként egy 30-32 forintos kilowatt/óránkénti 
áramárat a Hinkley Point-i atomerőműhöz, az állami garanciavállalás miatt vizsgálódik a 
tiltott állami támogatás miatt. Ha teljes egészében a magyar költségvetés lenyeli a 
tőkeköltséget, az teljesen egyértelműen és világosan tiltott állami támogatásnak fog 
minősülni, és nem tűnik el ez a pénz, ez a pénz az adófizetőket terhelni fogja, tehát ők nem 
tudják eltüntetni ezt a költséget a valóságban, önök statisztikailag el tudják bújtatni egy másik 
sorban, de a költség ott lesz.  

Miniszter asszony, beszélt ön munkahelyek ezreiről. Hadd idézzem itt egy közismert 
antinukleáris hecckampányokat folytató szervezetnek a tanulmányát, ez a Paksi Atomerőmű 
Zrt., amely a 2009-es információs anyagában a paksi bővítés kapcsán tartósan 700-800 darab 
új munkahellyel számol a két blokk esetében. Tartósan ez a két új atomerőműblokk 700-800 
új munkahelyet fog létrehozni a Paksi Atomerőmű Zrt. szerint. Az építési időszakban ugyanez 
a tanulmány 4-6 ezer munkahellyel számol, önök 10 ezer munkahelyet mondanak, legyen 
10 ezer, 3700 milliárd forint elköltése árán gyakorlatilag nem tudok elképzelni olyan 
beruházást, amely ennél kevesebb munkahelyet teremtene. Tehát a munkahelyteremtésre való 
hivatkozás megint olyan, hogy ha 3700 milliárd forintot két kézzel szétszórnak az utcán, az 
több munkahelyet teremtene, mert az emberek legalább elköltik, és a belső kereslet nőni fog a 
magyar GDP 10 százalékával, és az több munkahelyet fog létrehozni, mint a Paksi 
Atomerőmű bővítésére elköltött ilyen összegű pénz.  

Végezetül, én tisztában vagyok azzal, hogy ebben a bizottságban és a parlamentben 
jelentős nézetkülönbségek vannak mind az atomenergia megítélését illetően, mind adott 
esetben az Orosz Föderáció magyar energiarendszerhez való hozzáengedésével kapcsolatban, 
amely Orosz Föderáció már most is nagyon jelentős befolyással bír.  

A Déli Áramlat megépülésével a gázpiacon gyakorlatilag egyeduralomra fog szert 
tenni az orosz fél, és ha ehhez hozzávesszük, hogy Pakson építünk két új blokkot orosz 
hitelből, orosz kivitelezőkkel, orosz technológiával, orosz fűtőanyag-ellátással, akkor ez a 
beruházás a jelenleginél is lényegesen jobban Oroszországhoz fogja kötni Magyarországot. 
De adott esetben még ebben is lehet vita. Vannak, akik szerint nekünk az a jó, ha minél 
inkább ki vagyunk szolgáltatva Oroszországnak, keleti szél politikája van, arccal az eurázsiai 
unió felé. Vannak, akik ezzel nem értenek egyet, lehet erről vitázni. Egy dologról azonban 
nem lehet vitázni, tisztelt miniszter asszony, tisztelt bizottság: ez a javaslat úgy jött be a 
parlament elé, hogy sem előzetesen, sem most elemi számítások nem állnak rendelkezésre a 
beruházással kapcsolatban. Önök mindent titkosítottak, ami ezzel az egyezménnyel 
kapcsolatos.  

Számtalanszor kértem erre vonatkozó adatokat, hivatkozva az országgyűlési 
törvényre, hogy adott esetben minősített adatokba is jogom van betekinteni, természetesen a 
minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával. Minden adatkérésemet 
elutasították, elutasították minden más szereplőnek a vonatkozó adatkéréseit, s egyetlen 
értékelhető számítást nem tettek le az asztalra, hogy miért éri meg Magyarországnak ez a 
beruházás ilyen áron, miért jó Magyarországnak, hogy nem volt verseny, hogy fű alatt 
Oroszországgal leszerződték ezt a megállapodást, hogy miért jó az, hogy nem versenyeztettük 
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egymással a potenciális beszállítókat, ahol kiderülhetett volna adott esetben, hogy valóban az 
oroszoké a legjobb ajánlat, vagy az is kiderülhetett volna, hogy nem az övék a legjobb ajánlat, 
vagy az is kiderülhetett volna, hogy egyáltalán nincs jó ajánlat, mert a legjobb megoldás nem 
az atomenergia részesedésének a bővítése a magyar energiarendszerben, hanem az 
energiahatékonyság és a megújulóenergia-termelés fejlesztése és támogatása.  

Ilyeneket nem tettek le az asztalra. Ezek után a társadalmi vita teljes mellőzésével, az 
Országgyűlés érdemi tájékoztatása nélkül nem lehet ezt a törvényjavaslatot elfogadni, nem 
lehet ilyen formában 50-60 évre Magyarországot elkötelezni Oroszország mellett, nem lehet 
egy ilyen törvénnyel egyáltalán a parlament elé állni, de végképp nem lehet ezt a 
törvényjavaslatot elfogadni. Az, hogy végül, amikor ez a törvényjavaslat bejön a parlament 
elé, ezt is megpróbálják egy időkeretes vitába eldugva korlátozott időtartamban, valamikor 
majd az esti órákban letárgyalni, ahelyett, hogy érdemi, nyilvános, társadalmat is bevonó vita 
lett volna, ez pedig végképp megmutatja, hogy az önök kormánya, amely mindenféle 
kérdésben nemzeti konzultációkat kezdeményez az országgal, és annak idején 300 forintos 
vizitdíjról népszavazást írt ki, az mit gondol arról, hogy az embereket érdemben bevonjuk a 
tényleges kérdésekbe. Azt gondolják, hogy amikor önök vannak kormányon, akkor erre 
semmi szükség nincsen, hatvan évre előre úgy kötelezik el az országot, hogy nem hajlandók 
sem érdemi információszolgáltatásra, sem érdemi vitára.  

Ezt a javaslatot ebben a formában nem lehet támogatni. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szél Bernadett alelnök asszonyt illeti a szó. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Miniszter asszony, nagyon 
örülök, hogy eljött a bizottsági ülésünkre, és elismerte azt, hogy itt nemcsak 
kapacitásfenntartásról van szó. Eddig a kollégái kormányoldalról következetesen arról 
beszéltek, hogy önök ezt az egészet azért csinálják, hogy a Paksi Atomerőmű kapacitását 
fenntartsák. Gyakorlatilag ezzel tudták eddig is a vitát elszabotálni. Emlékszünk arra a 
gazdasági bizottsági ülésre, amin államtitkár úr is ott volt, információim szerint, és ott is 
következetesen arról beszéltek, hogy kapacitást akarnak fenntartani. Ön itt és most elismerte, 
hogy önök bővíteni akarnak.  

Azt gondolom, hogy ezzel implicite elmondta, hogy a kollégái az eddigiekben 
hazudtak, hazudtak az egész magyar társadalomnak, hazudtak az egész magyar ellenzéknek, 
és mindenkinek, aki esetleg kormányoldalról kétkedik abban, hogy a Putyin-Orbán-paktum 
jót hoz az ország számára.  

Ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy most kell hogy találkozzunk. Jóval előtte kellett 
volna már ennek megtörténnie. Bizonyára vannak ismeretei arról, hogy én az ősz folyamán 
mit küzdöttem ebben a bizottságban azért, hogy napirendre kerülhessen a paksi bővítés 
kérdése. Az önök kormánypárti kollégái ezt azzal utasították el és szavazták le, hogy még 
nem időszerű erről a kérdésről beszélni. Rá pár hétre ön kiment Moszkvába, és kézjegyével 
látta el azokat a szerződéseket, amelyek gyakorlatilag Magyarországot 50-100 évre 
kényszerpályára fogják helyezni.  

Most viszont akkor beszéljünk arról, hogy konkrétan mi van ebben a szerződésben. 
Tisztelt Miniszter Asszony! Mielőtt bármit mondanék, egy dolgot szeretnék kérdezni. 
Tisztázza azt, és legyen kedves, válaszoljon arra a kérdésre, hogy miről dönthet a parlament 
tulajdonképpen. Hiszen a legfontosabb részletek ebben a szerződésben nincsenek benne, azok 
külön megvalósítási megállapodásokban vannak. Ezek külön szerződések, amelyeket önök 
vélhetően már szintén aláírtak a korábbiakkal együtt. Engem érdekelne, hogy mi van ezekben 
a megvalósítási megállapodásokban. Az építés? A fűtőanyag-ellátás kérdései? A nukleáris 



- 11 - 

hulladék kezelése? Pénzügyi megállapodások? Mik vannak azokban a szerződésekben, tisztelt 
miniszter asszony, amiket most nem láthat a parlament, viszont utalás van rá, hogy ezek 
léteznek, és önök úgy várnak felelős döntést az összes magyar képviselőtől, hogy erről 
fogalmuk sincs, hogy mi lehet benne? 

A másik pedig, hogy szeretném tisztázni azt is, hogy önök ezt végül is egy nemzetközi 
egyezmény formájában kívánják a parlament elé hozni. Szeretném, ha válaszolna arra a 
kérdésre, hogy például van-e lehetőség módosító javaslatok beadására vagy egyáltalán vitára, 
hiszen egyrészt erről a szövegről önök már megállapodtak Moszkvában, nehéz elképzelni, 
hogy ha mondjuk, most esetleg átmennének bizonyos módosító javaslatok a parlamenten, 
akkor önök visszamennének Moszkvába a Roszatomhoz, és újratárgyalnák az egészet. Tehát 
szeretném tudni, hogy konkrétan mi vár ránk a parlamentben ezzel az egyezménnyel 
kapcsolatban, amelynek egyes szerződéseit ön kézjegyével látta el. Milyen teret hagynak a 
parlamentnek további mérlegelésre?  

És akkor nézzük a konkrét szöveget! A magyarországi nukleáris kapacitások 
bővítésével kapcsolatban a pártomnak egy nagyon egyszerű véleménye van, méghozzá az, 
hogy Magyarország jövője azt kívánja, hogy a lehető leghamarabb vonuljunk ki a nukleáris 
energia alkalmazásából. Erre vannak kézenfekvő lehetőségek is. A kezemben tartok egy 
tanulmányt, ami azzal foglalkozik, hogyan lehetne ezt megtenni, és milyen haszna lenne 
Magyarországnak ebből a kérdésből.  

Én erről a kérdésről itt és most nem fogok tudni vitatkozni, mert most pillanatnyilag 
Magyarországot belehajszolják egy olyan kérdésbe, egy olyan döntésbe, ami hosszú időre 
elvenné tőlünk a saját jövőnket, elvenné tőlünk azt, hogy Európához csatlakozva a megújuló 
energiaforrásoknak tudjunk lehetőséget biztosítani. Nekem a dédunokáim is fizetni fogják azt, 
amit ön Moszkvában aláírt, miniszter asszony.  

De nézzük, mi van a szerződésben! Egyrészt ön elmondta nekünk azt itt, a 
bizottságban, hogy 40 százalékos magyar beszállítói arányt szeretnének elérni. Ha ön ennyire 
biztos ebben, akkor miért nem ez szerepel a szerződésben, miért az szerepel, úgy is 
fogalmazhatnék, hogy egy senkire sem kötelező óhaj formájában, hogy a felek mindent 
megtesznek azért, hogy ez 40 százalék legyen. Tehát akkor, miniszter asszony, ez negyven 
százalék, harminc, húsz, tíz vagy nulla, vagy fogalmuk sincsen róla?  

A másik az új blokkokban termelt áram ára, ami szintén szóba került, és ellenzéki 
kollégám is az előbb fejtegette azt, hogy igazából bármibe fektetne most a magyar állam, ha 
energiatermelésről van szó, olcsóbban jönne ki az ország belőle, mint ha nukleáris 
kapacitásokat fejlesztene. Önök szó szerint ezt írták be az egyezménybe: „A felek minden 
tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében,” – figyelnek? újra ez a formula – „hogy a 
megvalósítási megállapodások” – tehát azok pontosan micsodák? – „szerinti ellenérték olyan 
módon kerüljön megállapításra,” – majd egyszer valamikor, vagy már meg van állapítva? – 
„amely lehetővé teszi, hogy a villamosáram-termelésre vonatkozó árak kereskedelmi 
szempontból hosszú távon versenyképesek, és egyúttal az orosz kijelölt szervezet számára 
elfogadhatóak legyenek.” Ez az én értelmezésemben megint egy senkit semmire nem kötelező 
szándék az új blokkokban termelt áram áráról, de ebből a megfogalmazásból egyvalami 
számunkra kiderült. Az, hogy vélhetően az árba lesz beépítve a finanszírozás, amely garantált, 
vagyis a beruházó által megszabott átvételi árat jelent. Miniszter asszony, tévedek ezzel 
kapcsolatban? Ez volt a szándékuk, vagy valami más a szándékuk? Szeretném, ha tisztázná.  

A másik az, hogy ön itt büszkélkedik azzal, hogy hosszú távra megoldódott a 
nukleáris hulladék kezelése, éppúgy, mint a kiégett fűtőelemek sorsa. Miniszter asszony, amit 
ön aláírt, és amit a parlament elé be akarnak vinni, abban húsz év szerepel. Mi lesz húsz év 
múlva, miniszter asszony, a kiégett fűtőelemekkel, és a belőlük megmaradt hulladékkal? 
Mennyibe fog kerülni ennek fényében a hulladékkezelés? És ha már itt vagyunk, akkor 
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megkérdezném azt is, hogy a harmincas években leszerelendő mostani négy paksi blokknak a 
leépítése kinek a feladata lesz, és mennyibe fog az kerülni.  

Szintén kérdezem azt, ha még nincsen pénzügyi szerződés, hogy mi lesz akkor, ha az 
orosz fél előnytelen ajánlatot ad a hitelre, illetve a kamatokra a kölcsönszerződésben. Ezzel 
kapcsolatban mit tud mondani a magyar állampolgároknak, miniszter asszony? Miért nem 
nevezik meg az egyezményben a vitarendezésben közreműködő választott bíróságot? Ez miért 
nem szerepel benne? A vitás kérdések hol lennek elrendezve?  

A másik az, hogy ön az imént azzal is büszkélkedett, hogy állami tulajdonba fog 
kerülni ez a két új blokk, az új erőmű. Itt 95 százalékot olvasok – ez az 5 százalék kié lesz?  

Illetve sokunkat nagyon aggaszt az a kérdés, hogy nem titkolt szándékunk az, hogy mi 
a lehető leghamarabb vissza akarunk lépni ebből a szerződésből. Tehát ha önök ezt keresztül 
is tolják most a parlamenten, akkor is nagyon sokan ebben az országban mindent el fognak 
követni annak érdekében, hogy ez a két új blokk ebben az országban soha ne épülhessen meg, 
és hogy ebből az egyezményből, amit önök itt most fű alatt, sunyiban keresztülnyomtak, 
vissza tudjon táncolni az ország. Kérdezem ezért a miniszter asszonyt, hogy mivel 
pillanatnyilag ez szerepel a szerződésben, hogy jelen egyezmény megszűnése jogi 
szempontból nem érinti az egyes, a jelen egyezménnyel összhangban, annak hatálya alatt 
kötött megvalósítási megállapításokat – megint ezek a megvalósítási megállapodások –, mi 
van azokban, miniszter asszony? Láthatjuk azokat? Mikor láthatjuk? Vagy bármilyen 
megállapodást, szerződést vagy az azok végrehajtása kapcsán vállalt kötelezettségek 
teljesítését – tehát nem érinti.  

Miniszter asszony! Hogyan lehet visszatáncolni ebből a szerződésből? Hogyan tud 
Magyarország kihátrálni ebből a szerződésből? Legyen kedves, válaszoljon, mert ez 
egyáltalán nem egyértelmű az itt olvasható információk alapján.  

Önök többféle mézesmadzagot használnak egyébként a kommunikációjukban, amikor 
a magyar emberek torkán le akarják nyomni azt, hogy ez az évszázad üzlete lenne. Lehet, 
hogy valakinek az, de Magyarországnak biztos, hogy nem az.  

Egyetértek azzal valóban, hogy itt önök beszélnek 10 ezer munkahelyről, egyébként 
meg a Paksi Atomerőműhöz kötődő kutatások 700-800 munkahelyről beszélnek. Miniszter 
asszony, én beszélek önnek 50-60 ezer munkahelyről, és ez az 50-60 ezer munkahely a mi 
számításaink szerint 2020-ig a megújuló szektorban létre tudna jönni. Jó, akkor nem az 
oroszokkal kellene szerződni, akkor Magyarországnak a saját belföldi tőkeképző képességét 
kellene erősíteni. Akkor Magyarországnak el kellene kezdeni végre épületszigetelést és 
energiahatékonyságot csinálni. Akkor Magyarországon szélenergiával és napenergiával, 
geotermiával kellene dolgozni.  

Miniszter asszony, ne hivatkozzanak itt munkahelyteremtésre. Mérvadó kutatások 
mutatják azt, hogy 2020-ig 50-60 ezer munkahelyet lehetne a megújuló szektorban létrehozni. 
Önök nukleáris energiával ennek a közelébe sem tudnak érni, viszont belehajszolják az 
országot és hosszú távon hajszolják bele az országot egy olyan vállalkozásba, amit a 
magyarok többsége elutasít, amit lehet, hogy a kormányoldal nem ért meg, de gyakorlatilag az 
ellenzékben is vannak olyan hangok, amelyek elutasítják. A Lehet Más a Politika a lehető 
leghitelesebben tudja képviselni ezt a hangot. 2009-ben, amikor önök az MSZP-vel együtt 
megszavazták azt a megállapodást, amellyel Orbán Viktor most fügefalevélként takarózik, és 
azt mondja, hogy felhatalmazása van arra, hogy egy ilyet megcsináljon, ezt megszavazta ez a 
két erőközpont. Ez, kérem, egy nukleáris nagykoalíció, de mi ebben nem vagyunk benne. A 
Lehet Más a Politika azt nézi, ami az országnak jó, és ez, amire önök éppen készülnek, az 
országnak a lehető legrosszabb.  

Legyen kedves, válaszoljon a kérdésekre, és biztos vagyok benne, hogy ha ön hitelt 
érdemlően válaszol azokra a kérdésekre, amelyeket az imént feltettem, akkor elég sok ember 
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fogja megváltoztatni a véleményét, és meg fogják önök is érteni azt, hogy ezt így nem 
nyomhatják le a magyar embereknek a torkán. (Szabó Imre jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Szabó Imre alelnök úr következik 

felszólalásra. Alelnök úr! 
 
SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter 

Asszony! Mielőtt önhöz szólnék, azért egy minimális helyesbítést az előttem szóló által 
elmondottakhoz szeretnék hozzáfűzni.  

Az a bizonyos országgyűlési határozat egy felhatalmazás arra, hogy megkezdjék az 
előkészítést, nem arra, hogy tárgyalják, nem arra, hogy szerződést kössenek és így tovább. 
Annyit szeretnék csak kérni, hogy a korrektség, a tisztességes politikai hozzáállás mentén 
azért lehetőleg a tényektől ne rugaszkodjunk el, még akkor sem, ha a politikai érzületünk és 
az érdekeink éppen ezt diktálnák.  

Az MSZP részéről mi az elmúlt két évben folyamatosan azt mondtuk és nyilvánvalóvá 
tettük, a társadalmi partnereinkkel való beszélgetésen is és a közvélemény előtt is, hogy a 
mostani működő blokkok élettartam-meghosszabbításának nem látjuk a reális alternatíváját 
kiváltani mással. Tehát ezt egy realitásként kezeljük, egy olyan realitásként, amely az ország 
energiaellátása szempontjából is és gazdasági és egyéb más érdekek okán is szükséges. 
Mindig azt mondtuk, hogy az új blokkok megépítésével kapcsolatban egy széles körű, 
nyilvános, párbeszédre épített folyamat az, amely megelőzheti egy szerződés kötését, egy 
folyamat elindítását.  

A megközelítéssel van nekem a legnagyobb problémám. Az elmondottakon túl – nem 
akarom a Jávor Benedek által elmondottakat megismételni, hiszen azok teljes mértékben és, 
azt gondolom, szakszerűen fogalmazták meg azokat a véleményeket, amelyekkel most 
önöknek is szembe kell nézniük – az a legnagyobb probléma, hogy abban az időszakban, 
amikor szinte dupla kapacitásaink lesznek, egyáltalán nem biztos, hogy a mai ismeretek és a 
mai tudásunk alapján ne lenne már lehetőség arra, hogy az egész energiaszektorunk 
átalakításának az eredményeképpen egy decentralizált energiaellátást alkalmazva a 
megújulókra sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet és természetesen pénzt, forrásokat szánva 
kiválthassuk azokat az igényeket, amelyek elsősorban lakossági oldalról kiválthatóak.  

Most már három éve folyamatosan irkálom önnek a klímaügyekkel és a zöldberuházás 
folytatásával kapcsolatos leveleimet, mint egy mániákus, zaklattam önt ezzel, de nem 
hiábavaló, azt gondolom, mert egyre jobban most már a köztudatba is átmegy, hogy az, amit a 
kormányváltáskor, a kormányzati átadás-átvételben, igaz, hogy Fazekas miniszter úrnak, 
komplett csomagban átadtam, amely nemcsak egy teljes pályázati kiírási lehetőséget, hanem 
egy akkori kvótaeladási lehetőséget is tartalmazott, és egy azonnali ZBR-folytatásnak a 
lehetőségét is tartalmazta, ami magában hordozta volna azt, hogy a 40 százaléknyi lakossági 
energiafelhasználás számát már tényként kezelve egy nagyon jelentős energiahatékonysági 
programot indíthatott volna vagy vihetett volna tovább a kormány. Rendkívül sajnálatosnak 
tartom, hogy ez nem történt meg, és a mostani elképzelésekben és a mostani szándékokban is 
az tükröződik és az látszik a számomra, hogy ez a jövőben sem szerepel prioritásként az önök 
elképzelései szerint. Mert ha szerepelne, akkor pláne a megduplázott időszaknak az 
energiaigényével végképp nem kellene számolniuk – egyszerűen nem lenne szükség rá.  

A szemléletben és a gondolkodásmódban látom a legnagyobb különbséget közöttünk, 
az ellenzék és a kormány között, és a szemléletben látom a legnagyobb különbséget a 
tekintetben is, ahogy a szerződés előkészítettsége és pláne a szerződés megkötése megtörtént. 
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen kérdésben, ha akár a közvélemény-kutatásokat nézik, akár csak 
szűken azt nézik, hogy még a kormánypárti szavazóbázison belül is az oroszokkal kötött 
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szerződésnek a megítélése milyen módon befolyásolta az atomenergiáról vallott nézeteket, 
akkor is, azt gondolom, még politikai praktikai okokból is át kellett volna ennek a 
módszernek a hasznosságát gondolni.  

Mi a magunk részéről ebben a formájában ezt az ügyet nem tudjuk támogatni.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki kíván szólni. (Kővári János 

jelentkezik.) Kővári János képviselő urat illeti a szó.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Nem politikai vitában 

szeretnék részt venni, ami természetesen ebben az ügyben is, úgy látom, azzá kezd válni, 
holott valóban egy szakmai kérdést kellene higgadt fejjel és nem túlfűtött érzelmekkel 
végiggondolni, és magam ebben szeretnék részt venni, részt vállalni, ha még van értelme 
szakmai vitákról beszélni.  

Én azt a kérdést szeretném feltenni a miniszter asszonynak, hogy végeztek-e olyan 
számítást, ami egyébként itt az előbb el is hangzott, hogy ugyanekkora mennyiségű energia 
előállítására, amit majd ezekkel a blokkokkal elő lehet állítani, milyen más eszközök 
használhatók a következő húsz évben. Ezeket az eszközöket mekkora foglalkoztatás mellett 
lehet hasznosítani? És nem kell nagyon messzire mennünk, mert Németország hozott olyan 
döntéseket az elmúlt években, amelyek szerintem eléggé megfontolandóak és 
figyelembeveendőek minden ország számára, mert ha valakikről, a németekről elmondható, 
hogy a gazdaságfejlesztési elképzeléseiket alaposan megfontolják. És ők meghozták azt a 
döntést, hogy bezárják az atomerőműveiket, még azt is megfogalmazták, hogy esetleg a 
szénbányáikat is. Azt gondolom, hogy senki nem feltételezi róluk azt, hogy mindezt 
valamilyen irracionális érzelmi alapon tették volna, hanem, ahogy azóta be is bizonyosodott, 
nagyon is komoly gazdasági megfontolások alapján. Az alternatívenergia-iparban az elmúlt öt 
évben 500 ezer új munkahelyet teremtettek Németországban, és ez a szám a következő 
években meg fogja haladni a 600 ezret, ami a német autóiparban foglalkoztatottak száma, 
amiről azt gondolom, hogy itt mindannyian a teremben azt feltételezzük, hogy egy piacképes 
tevékenység. 

Tehát gazdasági szempontból szeretném felvetni a kérdést, hogy ezeket a 
megfontolásokat megtették-e, megteszik-e a következő néhány hónapban, hogy pontos 
számítást végeznek arról, hogy amennyiben mégsem épül meg az atomerőmű, a kieső 
energiát, illetve ezt a mennyiségű energiát, amit pótolni kell, milyen módon lehet más 
eszközökkel megtenni. 

Az előbb említett német példa arra utal, hogy ők ezt hogy próbálják megoldani; 
kiszámolták, hogy nem tudják pótolni 2020-ig az atomerőművek által előállított mennyiségű 
energiát. Azt gondolom, hogy pontosan tudják, hogy a német ipar működéséhez és a német 
életszínvonal fenntartásához mennyi energiára van szükség. Kiszámolták, hogy úgy tudják ezt 
az energiamennyiséget biztosítani, hogy egy 70 százalékos energiamegtakarítást szeretnének 
elérni az akkortól számított 10 év alatt, ez pedig az épületenergetika és a gépészet jelentős 
fejlesztései mellett képzelhető csak el, mint ahogy egyébként az alternatív energiák használata 
is.  

Azt gondolom, hogy ha valamibe, akkor ebbe még érdemes beszállni és 
elgondolkodni, hogy a világpiacon az alternatív energiagazdaságban, illetve az energetikai 
korszerűsítési folyamatokban rengeteg új lehetőség nyílik a mi gazdaságunk számára is, azt 
gondolom, és ez nem egy egyszeri beruházás, aminek egyszer vége lesz, hanem folyamatosan 
a következő 20-30-40 évben nagy valószínűséggel egy gazdasági húzóágazat lesz mind a két 
szektor, amiről beszélek. Lényegesen nagyobb foglalkoztatás érhető el, mint egy egyszeri 
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beruházással, amiről már hallhattuk, hogy majdan a működése mennyi munkahelyet jelent. 
Tehát én alapvetően ezt a gazdasági megfontolást szeretném előrevenni. 

A másik a biztonsági megfontolás, hogy azt vajon vizsgálták-e, hogy egy centralizált 
energiaellátás a biztonságos-e, vagy a decentralizált energiaellátás a biztonságosabb, melyik 
ország, melyik mellett döntött az elmúlt években.  

Láthatjuk, hogy a mai egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszonyok mellett is – 
tehát most nem hadászati megfontolásokról beszélek még, hanem egyszerűen a klimatikus 
változásokból adódó szélsőséges időjárás-változásokról. Ilyen időjárás-változás esetén melyik 
energiaellátó rendszer a biztonságosabb? Az, ami helyben elérhető, és több lábon áll, vagy az, 
ami centralizáltan az energiaellátásnak egy igen nagy mennyiségét, láthatjuk, hogy közel felét 
biztosítja, legalábbis az áramellátás tekintetében? Ezt vajon megfontolták-e, megvizsgálták-e, 
és milyen eredményre jutottak?  

És végül tényleg azt szeretném kérni, mert valóban az egyik legfontosabb döntés előtt 
áll a parlament is, és azt gondolom, a kormány is, talán mondhatjuk, a ciklus tekintetében, 
hogy próbáljuk meg ne pártpolitikai célokra használni a megszólalásokat. Nagyon fontos 
lenne, hogy olyanok, akik korábban teljes mellszélességgel az atomerőmű építése mellett 
voltak, most ne próbálják meg elhitetni az emberekkel, hogy ezt most nem így gondolják, és 
népszavazásnak kellene döntenie egy olyan kérdésben, ami abszolút szakmai kérdés, 
méghozzá nagyon fontos és sokrétű szakmai megfontolást igénylő kérdés. Ezzel 
kapcsolatosan népszavazást emlegetni mindenképpen átlátható politikai trükk. Azokra a 
megfontolásokra viszont biztos, hogy szükség lenne, amiket itt elmondtunk biztonsági, 
gazdasági szempontból, és amiket itt elmondtak az előttem szóló képviselők szakmai 
szempontokból.  

Kérném, hogy ezeket fontolják meg, és kérnék ezekre most válaszokat is.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Turi-Kovács Béla alelnök úr következik 

felszólalásra.  
Alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Néhány kérdésre, azt hiszem, egyértelmű válaszokat lehet és kell adni. Volt-e a 
kormánynak felhatalmazása arra, hogy ezt az egyezményt megkösse? Álláspontom szerint 
ebben teljesen egyértelmű állást lehet foglalni. Világos, lehet ma megpróbálni kibújni a 
korábbi döntés hatálya alól. Egyértelmű döntése volt az Országgyűlésnek, amely 
meggyőződésem szerint feljogosította a kormányt az egyezmény megkötésére. De ha valaki 
az egyezményből úgy gondolja, hogy ez nem így van – márpedig az egyezmények 
tárgyalásának az a sorsa a parlamenten belül, valamint a nemzetközi szerződéseknek is, hogy 
nem azoknak a részleteit, hanem annak a megalapozottságát teljes egészében bírálja el az 
Országgyűlés –, ilyenkor egy dolgot tehet az ellenzék, azt mondja, hogy nem támogatja az 
egyezmény megkötését. De azt vitatni, hogy erre a kormánynak felhatalmazása volt, alappal 
szerintem nem lehet.  

A másik kérdés, amely nem hitbéli kérdés, hanem nagyon helyesen itt több oldalról 
elhangzott, tartalmi kérdés, hogy lehet-e kiegyensúlyozott és biztonságos energiaellátást 
Magyarországon szolgáltatni úgy, hogy nincs egy olyan erőteljes és azt kell mondanom, 
minden körülmények között energiát szolgáltató rendszerünk, amely akkor is szolgáltatja az 
energiát, ha történetesen bármilyen módon is a külföldről jövő energialehetőségek 
beszűkülnek, vagy éppenséggel megszűnnek. Ez idő szerint más megoldás, mint az 
atomenergia, meggyőződésem szerint nincs. Volt még egy, nagyon halkan, csöndben 
mondom, a vízi energia, amit azonban Magyarország elvetett azért, mert az volt a többségi 
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álláspont, hogy a vízi energia felhasználása síkvízi folyók esetében nem ajánlatos. Azonban 
minden olyan lehetőséget elutasítani, amely tartós és biztonságos energiát szolgáltat, az 
egészen egyszerűen az ország kiszolgáltatottságát hozná magával.  

Németországot szokás sok mindenben példaként felhozni, de kérem tisztelettel, 
Németország még Franciaországnak sem lehet példa, pláne nem Olaszországnak, de még 
kevésbé Magyarországnak, mert Németország egyszerűen megengedheti magának azt a 
luxust, hogy közadókból és közpénzből fenntartson egy olyan rendszert, amely egyébként 
nem gazdaságos (Dr. Szél Bernadett közbeszól.), amelynek hosszú távon bizonytalan 
kimenetele van arra, hogy egyáltalán az ő esetükben is lehetséges-e, fenntartható-e az 
elkövetkezendő évtizedekben vagy sem. E pillanatban ugyanis a német biztonságos 
energiaszolgáltatás alapját éppenséggel jelentős mértékben a francia nukleáris ipar, ez a háttér 
biztosítja. Ennek hiányában az a kiegyensúlyozott szolgáltatás, ami egyébként az 
energiaszolgáltatásnál elkerülhetetlen, technikailag is elkerülhetetlen, ez esetben nem lenne 
garantálható.  

Azért én azt gondolom, hogy az a helyes álláspont, hogy ha világosan mérlegeljük, 
hogy a kormány álláspontja nyilván az volt, hogy egy biztonságos szolgáltatást kívánt hosszú 
távon garantálni Magyarországnak. Minden más e mögött jelentkezik. E mögött jelentkezik 
az, hogy hány forint, e mögött jelentkezik az, hogy ezt milyen forintokból kívánjuk garantálni 
és biztosítani. Az energia biztonságos szolgáltatása nélkül ugyanis nincs gazdaság. Ennek a 
fenntartása tehát az én meggyőződésem szerint az elsődleges cél volt.  

Szólni szeretnék nagyon röviden arról is, hogy miért onnan, ahonnan. Kérem 
tisztelettel, ha áll egy olyan atomerőművünk, amely kifejezetten biztonságosan, a világon is 
az egyik legbiztonságosabban szolgáltat energiát, és ez egy kipróbált energiaszolgáltató 
rendszer, és amely kipróbált energiaszolgáltató rendszer valóban egy ideig párhuzamosan kell 
működjön, minden ésszerűség azt diktálja, hogy ugyanonnan rendeljük meg ugyanazt, 
ahonnan egyébként ez a kipróbált rendszer már működik.  

Összességében tehát azt gondolom, hogy politikai kifogásokat jelentős számban lehet 
felhozni az egyezménnyel szemben, hiszen azt mindig lehet, de ha hosszú távú 
országérdekeket tekintünk, akkor meggyőződésem szerint nyugodt lélekkel támogatni lehet az 
egyezmény elfogadását. A frakciónk ezt fogja tenni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szél Bernadett képviselő asszony kért ismételten egy 

kérdésre lehetőséget, azt követően Aradszki András képviselő úr következik.  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), a bizottság alelnöke: Csak röviden hadd reagáljak 

Turi-Kovács Béla hozzászólására, hogy azért érdekes Európa egyik legnagyobb 
áramexportőrét ilyen színben feltüntetni. A függőség Franciaország és Németország között 
pontosan fordított irányú, mint ahogy az imént hallhattuk, mint ahogy arról sem hallottunk, 
hogy a németek hány munkahelyet teremtettek azzal, hogy az Energiewendét megvalósították.  

Tisztelt Miniszter Asszony! Egy dolgot szeretnék még öntől kérdezni. Az, hogy 
végeztek-e önök azzal kapcsolatban vizsgálatokat, és ha végeztek, ezeknek mi lett az 
eredménye, hogy ezeknek a nukleáris blokkoknak a felépítése milyen hűtőrendszert feltételez, 
és ezzel kapcsolatban milyen átalakításokat kell megvalósítani, vagy milyen létesítményeket 
kell építeni, ezeknek milyen költségei vannak. Erre szeretnék nagyon részletes választ kapni.  

Köszönöm 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aradszki András képviselő úr következik felszólalásra.  
Képviselő úr! 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Én 
visszamennék a kályhához, hogy akkor miért is fogadtuk el az energiastratégiát 2011-ben, 
amely „Energiastratégia 2030” 2050-es kitekintéssel szól? És ebben masszívan benne van a 
háromlábú energiaforrás: a fosszilisek, az atomenergia és természetesen a megújuló 
energiaforrások, mert azok igen fontosak lesznek abban is, miként az atomenergia is, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó vállalásainkat teljesíteni fogjuk.  

Egyébként is csak per tangentem jegyzem meg, hogy az úgynevezett megújuló 
forrásoknak az üvegházhatás egyensúlyával kapcsolatban igen erős vitatkozások vannak a 
tudomány berkein belül is, hogy az a bizonyos szélmalom, amit hajt a szél, és ami energiát 
termel, mire az oda lekerül, és elkezdik üzemeltetni, annak mennyi az üvegházhatású 
gázfelhasználása, míg elkészül. Erre kérek esetleg azoktól, akik értenek hozzá, egy pontos 
számítást, mert ilyen számítással szerintem félelmetes adatokhoz jutnánk hozzá – kiderülne, 
hogy többe kerül a leves, mint a hús. De az bizonyos, hogy amikor most Németországot nagy 
energiaexportőrnek tekintjük, és arra hivatkozunk, hogy a németek leállították az 
atomenergia-termelő egységeiket, ez a múlt idő túlzás. Elkezdték, hogy majd leállítják. 
Jelenleg még működnek ezek az atomerőművek, és bizony ebből is folyik exportálás. Vagy 
talán arra kell gondolnunk, hogy újraindították a szenes erőműveket? Mert erre is van példa. 
Ott mit akarunk? Ott hogyan kezeljük az üvegházhatású gázok kibocsátását? És hogyan 
gondoljuk azt (Dr. Szél Bernadett felmutat egy könyvet.), hogy szélerőműre alapozva, 
biogázra alapozva biztosítani tudjuk egyébként nem túl energiaigényes felhasználású 
iparágaknak az iparellátását? Az üvegiparnak, a cementiparnak, a vegyiparnak vagy az 
építőiparnak az építőelemeket előállító részét. Majd fújja a szél, és akkor esetleg le fogjuk 
állítani a termelést, mert nem lesz elég energia?  

Mi a nagyobb függőség, kérdezem én: az, hogy egy bizonyos százalékban magunk 
termeljük az energiát, vagy az, hogy teljes mértékben kiszolgáltatva vagyunk a külső 
energiapiacoknak? Ha vesszük az energiát például Németországtól, amely akkor már tiszta 
zöldenergiát termel, vagy vagyunk Dánia, amely azt mondta, hogy 2020 végére nem lesz 
fosszilisenergia-felhasználása? Hol van nekünk olyan tengerpartunk? Hol tudjuk azt 
felhasználni? Honnan szedjük a szelet? Tessék nekem erre választ adni.  

Úgy gondolom, egy kiegyensúlyozott döntés előtt állunk. Az előkészítettségről csak 
annyit, hogy 2009-ben, amikor az akkori kormány előterjesztette és a parlament elfogadta ezt 
a továbblépést is szolgáló döntést, akkor bizony volt vita, volt egyeztetés. Ha jól tudom, még 
az Akadémia véleményét is kikérte az akkori kormány, nagyon helyesen. Egy igen tág körű és 
igen fontos elemzés is készült ebben az ügyben. Azt követően, nem tudom pontosan, erről 
Szabó Imre képviselőtársam tud többet mondani, de az bizonyos, hogy a kormányváltáskor 
önálló helyettes államtitkárság kezelte ezeket a dolgokat, amely helyettes államtitkárság be is 
számolt a tevékenységéről a bizottságunk előtt. Mindamellett az MVM keretei között egy 
külön csapat kezdte értékelni, elemezgetni annak a lehetőségeit, hogy mi a leggazdaságosabb 
és mi a legolcsóbb megoldás.  

Nyilvánvaló, hogy van még ebben mozgástér, ezt aláírom, nevezetesen az, hogy a 
legjobb beszállítókat válasszuk ki. Most ott tartunk, tisztelt képviselőtársaim, hogy a 
technológiát választottuk ki. Eldöntöttük, eldöntjük remélhetőleg, hogy képletes legyek, hogy 
most egy Mercedest veszünk, de azt, hogy melyik kereskedőtől vesszük azt a Mercedest 
konkrétan, majd ezután fogjuk eldönteni, és egyébként erre vonatkozóan a beszállítók 
kiválasztásánál, az alvállalkozók kiválasztásánál igenis versenyt kell csinálni magának a 
fővállalkozónak is. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a technológia meghatározza azokat a 
szolgáltatásokat, amelyeket más nem tud úgymond know-how szállítani, mint maga az, aki 
ennek a know-how-nak a birtokosa.  
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Azzal kapcsolatban, hogy az oroszoktól vesszük: azért ne felejtsük el, tisztelt 
képviselőtársaim, a Roszatom a világ egyik legjobb atomerőmű-gyártó cége. Világszerte 
elismert. Azt hiszem, 19 országban jelenleg is szállítanak, gyártanak és dolgoznak. Senki nem 
vitatja az ő kedvező pozíciójukat ebben az ipari szegmensben.  

Mi a nagyobb függőség? Megépítik itt az erőművet, leszállítják a fűtőelemeket, majd a 
magyar tulajdonú erőmű működik, és termeljük az áramot, további energiaforrás-beszerzési 
igény nélkül, vagy az ipar és a magyar gazdaság biztonsága és energiaellátása érdekében 
építünk drágán a gázárpiaci körülményeknek kitett gázerőműveket, és ki vagyunk szolgáltatva 
a gázszállító Európának ennek a felében vélhetően hosszú távon is jelen levő orosz félnek. 
Melyik esetben kötelezzük el jobban magunkat Oroszország mellett? Nyilvánvaló, hogy az 
utóbbinál. És ha erre gondolok, akkor nem is értem, hogy azok, akik egyébként, gondolom, 
hasonló racionális érvek mellett végiggondolták ezt a kérdést, és nagyon helyesen 2009-ben 
megfelelő döntést hoztak, most miért állnak ki a jó és racionális döntés mögül. Nem értem. 
Tényleg nem értem, képviselőtársaim, hogy ebből a kérdésből miért kell olyan politikai vihart 
csinálni a választások közeledtével, amely irracionális, amely félrevezeti az emberek egy 
részét, és az önök felelőssége nagyon nagy ebben, hogy indokolatlanul a magyar nemzet 
energiaellátását veszélyeztető hangulatot keltenek ebben az országban.  

Én azt mondom, hogy jó az előkészítés, jó fázisban vagyunk, az idő ütemezése 
megfelelő, és még annyit szeretnék hozzátenni, hogy nincs eldöntve a pénzügyi finanszírozás 
sem, az még egy hosszabb tárgyalás következménye. És amikor itt különböző számokat 
mondanak, hogy mennyi forintba kerül ez Magyarországnak, kérem szépen, 10 milliárd euró 
hitelkeretről van szó. Milyen hitelkeretünk volt 2009 októberében, amit nyugdíjakra 
költöttünk el meg a jó gazdasági teljesítménynek – idézőjelben mondva – köszönhetően a 
tanárok és a közalkalmazottak fizetésére? Kérem szépen, ez az IMF és az EU által biztosított 
hitelkeret 12,8 milliárd euró volt. Ezt rendeztük le négy év alatt anélkül, hogy egyébként 
megszorításokat alkalmaztunk volna. Azt gondoljuk talán, hogy a 10 milliárd eurós beruházás 
– mert ez lehet kevesebb is, csak jelzem –, ami mögött termelés van, érték van, egy rossz 
beruházás? Rosszabb, mint a 12,8 milliárd eurós hitelkeret felhasználása, amit az Európai 
Uniótól meg az IMF-től vettünk fel? Ezek kemény számok, képviselőtársaim. Ezen kellene 
elgondolkodni, mielőtt a világba és az országba kiabálunk mindenféle hangzatos, szépen 
megfogalmazott, de nem mindig valóságos mondatokat.  

Köszönöm szépen. (Több képviselő jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy ismételt felszólalásra 

vannak jelentkezők, Jávor Benedek képviselő úr, Kővári János képviselő úr és Szél Bernadett 
képviselő asszony, ha megengedik, akkor először az egyébként először felszólalni szándékozó 
képviselőknek adok szót.  

Bencsik János képviselő úr következik, azt követően Bányai Gábor képviselő úr, és ha 
megengedik, szeretnék majd én is képviselőként szólni, úgyhogy akkor majd átadom Turi-
Kovács Béla alelnök úrnak az elnöklést, és majd Kepli Lajos képviselő úr következik azt 
követően.  

Bencsik János képviselő úr következik.  
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Miniszter Asszony! Államtitkár Úr! 
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ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.  
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Elnök asszony, elnézést! 
 
ELNÖK: Nem baj, már fiúsítva vagyok, nem ez az első. (Derültség.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, félreértettem 

a sorrendet! 
Tisztelt Miniszter Asszony! Államtitkár Úr! Ha jól emlékszem, 2010 végétől, illetve 

2011 első felében Kovács Pál államtitkár úrral és néhány kollégámmal együtt fogalmaztuk 
meg azt a nemzeti energiastratégiát, amely 2030-ig határozza meg az ország villamosenergia-
termelési mixét, a primer energiaforrás-lehetőségeink figyelembe vétele mellett, és adott 
kitekintést, ahogy Aradszki képviselőtársam is említette, 2050-ig. 

Ez az időtáv még mindig rövidebb, mint egy erőmű életciklusa. Hiszen egy valamire 
való és használható erőműnek az életciklusa ma már még egy gázerőmű esetében is 40 
esztendőben mérhető, egy atomerőmű vagy akár vízerőmű esetében pedig 60-70 esztendőről 
beszélünk. Azért fogalmaztuk meg az energiastratégiát, azért vittük végig annak a nyitott 
tervezését és társadalmi és szakmai vitáját, és azért terjesztette be a kormány az Országgyűlés 
elé, és tárgyalta végig nyilvános országgyűlési vita keretében, és született meg 2011 
októberében a döntés, hogy annak figyelembevételével lehessen a napi energiapolitikai 
feladatokat és szabályozási feladatokat meghatározva, hozzáigazodva az energiastratégiához 
biztosítani az ország hosszú távon biztonságos, fenntarthatósági szempontoknak is eleget tevő 
és megfizethető villamosenergia-ellátásának a kiépítését, kialakítását.  

Amikor mindezeket figyelembe véve megfogalmaztuk az atom-szén-zöld primer 
energiamixet, akkor figyelembe vettük azt, hogy Magyarországon jelenleg egyetlenegy olyan 
primer erőforrással rendelkezünk, amely viszonylag nagy mennyiségben áll rendelkezésre, és 
nagy energiasűrűségű feltételek közepette lehet villamos energiát előállítani belőle. Ez ugye a 
lignit és a szén, ugyanakkor a fenntarthatósági, éghajlatvédelmi szempontoknak csak abban az 
esetben feleltethető meg, ha a tisztaszén-technológia is rendelkezésre áll, ez a tisztaszén-
technológia jelenleg még nem versenyképes, tehát drágábban állítja elő a villamos energiát, 
mint a normál szenes technológia.  

Ezzel együtt is mi úgy kalkuláltunk, hogy legalább 1000-1200 megawattnyi beépített 
teljesítménnyel kellene rendelkeznünk a szénre és lignitre alapozott erőművek esetében. 
Ezenkívül egyértelműen és világosan fogalmazta meg az energiastratégia, hogy mintegy 2000 
megawattnyi atomenergia-termelési kapacitással is rendelkeznünk kell. Itt ellenzéki 
képviselőtársaim felvetették azt, hogy a jelenlegi tervek és ütemezés alapján lesz egy átfedési 
időszak, amikor a jelenleg üzemidő-meghosszabbításon áteső mintegy 2000 megawattos paksi 
kapacitás, illetve az annak kiváltására most előkészítendő és elindítandó beruházás 
következtében létrejövő 2000 megawattos kapacitás egyszerre áll majd rendelkezésre.  

Ez valóban így van. Meg kell nézni azt az időtávot, amíg ez valóságosan benne lesz a 
magyar villamosenergia-termelési mixben. Ez 2024-25 és 2032-37 közötti időszakot, tehát 
egy tízéves időszakot fog figyelembe venni. De ez nem azt jelenti, hogy ebben a tízéves 
időszakban teljes egészében meg fog duplázódni az atomenergiából előállított 
villamosenergia-mennyiség. Ugyanis 2032-től kezdve 500 megawattonként 2037-ig az akkor 
már lejáró blokkok ki fognak kerülni ebből a kapacitásmennyiségből. 

Azt gondolom, hogy persze megfontolandó, és mindig meg lehet fontolni, hogy egy új 
kapacitáskiváltást szolgáló beruházás mikor indul el, és mekkora az átfedés. Én azt mondom, 
hogy ez most azon a tűréshatáron van, ami energiapolitikai szempontból is elfogadható. Tehát 
ez az időtáv elfogadható. És nem igaz az, hogy hosszú távú megduplázása történne meg a 
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beépített atomenergia-kapacitásnak ezzel a most indítandó fejlesztéssel. Átmenetileg 
maximálisan 10 évig, nem teljesen 2000 megawatt teljesítményig, hanem fokozatosan kimenő 
teljesítménnyel számolva igen, de azt követően a most elindítandó beruházás a jelenlegi 2000 
megawatt kiváltását biztosítja. Tehát ez kapacitáskiváltás. 

És ne mondják azt képviselőtársaim, hogy ebben a kérdésben akár a 
Miniszterelnökséget vezető Lázár János államtitkár úr ne mondott volna igazat, vagy a 
miniszter asszony nem mond igazat. Igazat beszélnek. Kapacitásmegújításról, 
kapacitáskiváltásról van szó, de van egy átmeneti időszak, amikor a régi és az új kapacitások 
egymás mellett működnek. Ez egy végtelenül rövid időszak egy atomerőmű életciklusát 
figyelembe véve, ami ma már 50-60 évben számítódik, az a 10 év végtelenül csekély.  

Ha számoljuk ezt a 2000 megawattot hosszú távon, számoljuk azt az 1000 
megawattot, ami szénalapú, lignitalapú erőművekből kerül ki, és számoljuk azt, hogy 
összességében akkor biztonságos a magyar villamosenergia-termelő rendszer, ha legalább 10 
ezer megawatt beépített kapacitással rendelkezünk – mert mindig van karbantartásra kijelölt 
egység, amit el kell végezni, mindig vannak tartósan vagy átmenetileg kieső kapacitások –, 
akkor ez még mindig csak 3000 megawatt, és akkor keressük a másik 7000-et. S a másik 
7000-ben most vannak modern, de a jelenlegi piaci körülmények között versenyképtelen 
gázalapú erőműveink. Ha ezeket is hozzáadjuk, mondjuk 1000-1500 megawattot, akkor 
tartunk 4500-nál. Ha még átmenetileg párhuzamosan működik a két paksi termelőhely, akkor 
mondjuk, 7000-7500-nál tartunk, akkor is minimálisan a 2020-as évek közepére itt 2500 
megawattnyi megújuló energiaforrásra alapozódó villamosenergia-termelő kapacitásra van 
szükség. Ebből most mintegy 500 áll rendelkezésre, olyan technológiával, ami tartósan bent is 
maradhat, mert modern technológia. Az még mindig 2000. De ha a megduplázás megszűnik 
az átmeneti időszakot követően, ott még 2000 megawattnyi zöldenergia-kapacitás belépésére 
van szükség. Az már több mint 4000 megawattnyi zöldenergia, ami 40 százaléka a teljes 
magyarországi beépített kapacitásnak.  

És azért azt is tudjuk, hogy a hazai megújuló energiaforrások is korlátosak, és azt is 
tudjuk, hogy a megújuló energiából szeretnénk alapvetően legalább 70 százalékban biztosítani 
a fűtési energiaszükségleteinket. Tehát azok a megújuló energiaforrások, amelyek nemcsak 
villamosenergia-előállításra, hanem alapvetően legjobb átalakítási hatásfokkal fűtési célú 
energiahasználatra alkalmasak, akkor ott azoknak elsőbbséget kell biztosítanunk.  

Aztán egyéb más szakmai kérdésről ne beszéljünk, mint a szabályozási többletköltség 
és annak a technológiai megoldása. Igaz, persze, lehet osztott termelés és elosztás helyben 
decentralizált formában, persze, tökéletesen. De én is azt mondom, hogy ha újraiparosításban 
is gondolkozunk, és nagyobb villamosenergia-teljesítményt felvevő létesítményekben 
gondolkodunk, akkor koncentrált villamosenergia-termelésre és -elosztásra is szükség van.  

Németországgal kapcsolatosan azért egy dolgot szögezzünk le: Németország a nem 
teljesen átgondolt Energiewende következtében nagyon sok belső problémával küszködik az 
energiaellátás területén. Én szívesen látnám már azt, hogy az új német koalíciós kormány 
miként fogja folytatni a németországi energiaellátás átalakítását. Mert azt is látjuk, hogy Dél-
Németország valóban importálja az olcsó villamos energiát Franciaországból, és azért 
importálják, mert az észak-németországi tengerpartokon előállított, szélerőművekből 
származó villamos energiát a saját belső hálózatukon keresztül nem tudják eljuttatni Dél-
Németországba, nem építették azt ki, és ebből nagyon komoly ellátási problémáik és 
kockázataik vannak. Éppen ezért Lengyelországon, Szlovákián, Magyarországon, 
Csehországon, Szlovénián, Ausztrián, Svájcon keresztül juttatják el azt a szélenergiából 
származó villamos energiát, amelyet Dél-Németországba szánnak. Ezzel bizonytalanságban 
tartják tulajdonképpen Kelet-Európa villamos hálózatát, hiszen széllökésszerűen érkezik a 
nagy mennyiségű letermelt megújuló energia, amely számunkra, főleg a lengyelek számára 
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nagyon komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelent. Nincs megoldva technológiailag jelen 
pillanatban a legyártott megújuló energia biztonságos eljuttatása a saját országukon belüli 
célpiacokra. Jelenleg Németországban öt szénerőművet építenek, újat, nem a régieket 
üzemeltetik tovább, öt új szénerőművet építenek. Nem hazai kitermelésű szénben 
gondolkodnak, hanem az olcsó külföldi szénben, azt szállítják be. Az amerikai 
palagázpiacnak az ilyetén történő alakulása, amin aztán megint lehet vitatkozni 
fenntarthatósági szempontok alapján, ezt teljes egészében aláírom, és azt gondolom, hogy 
közép-európai viszonylatban nagyon óvatosan kell megközelíteni az esetleges alkalmazását 
annak a technológiának, de tény az, hogy letörte a szénpiacnak az árait is, és ennek 
következtében hihetetlen olcsón jutnak hozzá a németországi szénerőművek, és a 
szélerőművek mellett ezért épít Németország szénerőműveket is, elsősorban az ország keleti 
felében.  

Még egy dolog a megújulókkal kapcsolatban: senki nem mondhatja azt, hogy én ne 
lennék elkötelezettje a megújuló energiaforrások célszerű használatának, de éppen ezért 
sokkal nagyobb óvatosságra van szükség, mint a fosszilis energiahordozók esetében, ugyanis 
a létalapjaink használatáról van szó. És ha ugyanazok a gazdasági érdekeltségek, társaságok, 
amelyek meghatározzák jelenleg a világ globális szintű energiaellátását és energiapiacát, 
ugyanazzal a morális háttérrel és profitmaximalizálási törekvéssel, akkor nagyon gyorsan 
odáig fogunk jutni, hogy a nagyon nehezen megújuló természeti erőforrásainknak a tartós 
használata a létfeltételeink szempontjából, az ivóvíz biztosítása és a mindennapi élelmezésünk 
biztosítása szempontjából nagyon komoly kártételeken fog keresztülesni. Ezt is vegyük 
figyelembe, amikor ezekről a kérdésekről vitázunk és beszélünk. 

Abban tökéletesen egyetértek mind Bernadettel, mind pedig a miniszter úrral, hogy 
igen, a takarékosság és az energiahatékonyság javítása mindenekfelett. Tehát az el nem 
használt energia a legolcsóbb és a legtisztább energia, ezen a területen van mit tenni ebben az 
országban is, egyértelmű, de azért azt se felejtsük el, hogy a 2007 és 2013 közötti európai 
uniós forrásokból is az elmúlt négy esztendőben történt meg egy jelentős, 106 milliárd 
forintos átcsoportosítás. Nem a lakossági, hanem alapvetően az intézményi 
energiahatékonysági, -takarékossági beruházásokra, de az állam mutasson példát először is, 
hogy a saját maga által fenntartott intézményeket, létesítményeket a lehető legolcsóbban, a 
lehető leghatékonyabban látja el energiával. Tehát én javasolnám, hogy valóban szakmai 
mederbe terelődjön a vita.  

Azon megint lehet vitatkozni kormánypárti és ellenzéki képviselők között, hogy 
magának a szerződésnek az előkészítése, a tárgyalás nyitottsága, társadalmasítása kinek 
milyen mértékben felel meg. Ezen még mi is szoktunk vitatkozni képviselőcsoporton belül, és 
ez nagyon helyes, ez rendjén van. De azért figyeljünk már oda, hogy a szakmai szempontok 
és az ország tényleges ellátásbiztonsága, a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele, a 
megfizethetőség ne kerülje el a figyelmünket, már csak azért is, mert a megújuló energiák 
használatánál azok a modern technológiák nem versenyképes áron állítják elő a villamos 
energiát. Tehát 30 forint fölött van az előállításnak a költsége… 

 
ELNÖK: Képviselő úr, egy perc türelmét kérem, mert a miniszter asszonynak már a 

gazdasági bizottságba el kellett volna indulnia, és az államtitkár úr marad itt választ adni a 
kérdésekre, úgyhogy megköszönjük a miniszter asszonynak, és bocsásson meg érte, de… 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Egyetlenegy dolgot említenék csak zárásként: a megújuló 

energia előállításához szükséges technológia nem magyar technológia. Ugyanúgy importáljuk 
azt a technológiát is, mint ahogy a paksi 2000 megawattos kapacitáskiváltás esetében is 
alapvetően importálni fogjuk.  
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Én nagyon örülnék, ha a magyarországi megújuló energia előállításához szükséges 
technológiánál és annak installálásánál legalább 40 százalékos magyarországi beszállítói 
hányad lenne.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megköszönöm a miniszter asszonynak az eddigi 

részvételt, és kérjük majd az államtitkár urat, hogy reagáljon az elhangzott kérésekre, 
kérdésekre a későbbiek folyamán. Köszönjük szépen még egyszer… (Jelzésre:) Szél 
Bernadett alelnök asszony ügyrendben kért szót. Alelnök asszony! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm, elnök asszony. Én 

kifejezetten sérelmezem azt, hogy én direkt a miniszter asszonnyal szerettem volna ezekről a 
kérdésekről beszélni, tekintve, hogy ő az a miniszter, aki nevére vette ezt a paktumot, és 
Moszkvában ott járt és aláírta, és tekintve, hogy maximálisan titkosítva vannak ezek a 
dokumentumok, feltehetően ő az, aki leginkább tudja, vagy azon pár ember közé tartozik, 
akik tudják, hogy mi van ezekben a szerződésekben. Úgyhogy én nagyon sérelmezem azt, 
hogy a miniszter asszony ennyi időt szánt a zöldbizottságra, és máris megy a következőbe. 
Azt gondolom, hogy ha kicsit lassítanának ezen az ügymeneten, akkor legalább utólag lehetne 
valami érdemi információhoz jutni, ez azonban teljesen elfogadhatatlan, ha a miniszter 
asszony most feláll és elmegy.  

 
ELNÖK: Képviselő asszony, nem tisztem, hogy bárkit védjek, de a bizottsági beosztás 

nem a miniszter asszony felelőssége (Németh Lászlóné távozik az ülésről.), hanem a 
parlamenti bizottsági elnököké, úgyhogy én nyilvánvalóan akceptálom az ön felszólalását, de 
ebben mi magunk nem tudunk mit tenni.  

Bányai Gábor következik… (Jelzésre:) Igen, én is akartam szólni valóban, de 
gondoltam, hogy bizottsági elnökként nyilvánvalóan jobb, ha a végén, de akkor Turi-Kovács 
Béla alelnök úrnak átadom az elnöklést, amíg én magam szólnék.  

 
(Az elnöklést dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Tessék parancsolni! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, alelnök úr, a szót. Engedjék 

meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy két alapvetést én magam hadd mondjak.  
Az egyik az, hogy azt tudniuk kell, hogy maximálisan elkötelezett vagyok abban, ami 

részben az energiabiztonságot, részben a kiszolgáltatottság minimalizálását jelenti, tehát ez az 
egyik kiindulópontom. 

A másik pedig, és itt kérem, hogy elsősorban a fenntarthatósággal foglalkozó embert 
tekintsék bennem, aki egyébként 2009-ben is kifejezte kellőképpen Bencsik János 
képviselőtársammal együtt a kétségeit, éppen ezért a 2009-es szavazásnál én magam 
tartózkodtam. Ezt a nyilvánosság előtt meg is indokoltam azzal, hogy megfogalmaztam azt, 
hogy tekintettel arra, hogy a 2009-es döntés mögött nincsenek számítások, hatásvizsgálatok, 
hatástanulmányok, nem tudok felelősen döntést hozni. Meg kell mondanom önöknek, hogy 
most ugyanezzel a dilemmával állok itt, és ha Aradszki András képviselőtársamnak a 
mercedeses hasonlatánál maradok, akkor számomra úgy tűnik, és akkor hadd maradjak én is 
német autónál, hogy valóban Mercedest akar vásárolni a családfő, de lehet, hogy a család 
viszont BMW-t szeretne. (Szabó Imre: Audit!) Nyilvánvalóan mindegyik jó kocsi, de azért 
ebben szerintem mégiscsak praktikus lenne a közös döntés.  



- 23 - 

Ha a képviselőtársaim megengedik, két dologra szeretnék visszautalni. Miről szólt az a 
döntés, ami ma a hivatkozási alapot megadja? Egyrészről 2008-ban született egy olyan 
országgyűlési határozat, amelyre hivatkozik egyébként a 2009-es döntés, ez a 12. f) pont, ami 
a következőképpen szól: „…kezdje meg az új atomerőművi kapacitásokra vonatkozó döntés-
előkészítő munkát. A szakmai, környezetvédelmi és társadalmi megalapozást követően a 
beruházás szükségességére, feltételeire, az erőmű típusára és telepítésére vonatkozó javaslatait 
kellő időben terjessze az Országgyűlés elé.” Erre hivatkozik az a 2009. március 31-én 
megalkotott országgyűlési határozat, aminél én magam tartózkodtam, ami viszont azt mondja 
– egyetlenegy szakaszból áll –, hogy elvi hozzájárulást ad, összhangban ezzel az általam 
idézett 40/2008-as országgyűlési határozat 12. f) pontjával, és az atomenergia-törvény, az 
1996. évi CXVI. törvény 7. § (2) bekezdésére hivatkozva, hogy atomerőművi telephelyen új 
blokk létesítését – és akkor erre felhívom a figyelmüket – előkészítő tevékenység kezdődjön 
meg.  

Én egyetlen kérdést tennék fel. Nem teszek fel több kérdést. Számos olyan 
részletkérdés van, ami bennem is felmerült a szerződéssel kapcsolatban. Egyetlenegy kérdés: 
ki látta a hatásvizsgálatokat és a hatástanulmányokat? Ki látta azt a társadalmi-gazdasági 
hatáselemzést, ami ennek a szerződésnek a megkötését megalapozza, és hol van az a 
költséghatékonysági elemzés, ami egyébként erre felhatalmazást adhat?  

Képviselőtársaim, én több kérdést nem is kívánok feltenni, hiszen az összes többi, 
amit önök feltettek, ehhez képest a generális kérdéshez képest részletkérdés. És ha nekem ezt 
megmondják, akkor fogok tudni dönteni magam is, hogy Mercedes legyen, BMW, vagy 
ahogy Szabó Imre alelnök úr súgta, ő az Audit választaná. (Szabó Imre: Mert azt itt gyártják.) 

Képviselőtársaim, ugyanott tartok, ahol tartottam 2009-ben, abban, hogy milyen 
típusút és kivel kössünk meg, beleértve azt is, hogy mi történik 20 év után a kiégett 
fűtőelemekkel és az összes többivel, csak akkor tudok döntést hozni, és szeretnék. Meg kell 
hogy mondjam önöknek, azért, mert a kiindulópontom pontosan az volt, hogy 
energiabiztonságra és a kiszolgáltatottság vagy kitettség minimalizálására törekszem. Ezeket 
kellene megválaszolnunk.  

Köszönöm a lehetőséget, alelnök úr. Visszaveszem az elnöklést. 
 

(Dr. Szili Katalin átveszi az ülés vezetését dr. Turi-Kovács Bélától.) 
 
ELNÖK: Bányai Gábor képviselőtársam következik felszólalásra.  
 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Az első két drámai hozzászólás után pár dolog 
kiderült számomra. Túl sok érvet nem hoztak fel az ellenzők. Az is kiderült, hogy végül is az 
LMP, ha rajta múlna, akkor Paksot megszüntetné a következő két évtized alatt... (Dr. Szél 
Bernadett: Ezt ki mondta?) Hát ez derült ki, tisztelt képviselőtársam, a képviselő asszony 
mondataiból.  

Szeretném megkérdezni mindannyiukat, hogy mire készülünk. Most nem Paks 
esetében, hanem az ország jövője szempontjából. Konjunktúrára vagy dekonjunktúrára? Ha 
konjunktúrára, akkor valószínűleg egy erősödő gazdasággal, erősödő exportpiacokkal, 
erősödő belső piaccal, többlettermeléssel fog együtt járni egy konjunktúra. Én nem láttam 
még, hogy az kevesebb energiába került volna egy fejlődő fázisú országnak. Tehát 
valószínűleg áramtöbbletre szükségünk lehet. Ezt ne vessük el, hogy több áramra lesz szükség 
Magyarországon, több energiára lesz szükség Magyarországon. 

Hogy megduplázzuk Paks kapacitását – Bencsik, volt államtitkár úr, képviselő úr 
elmagyarázta, hogy ez nem az, aminek látszik, ahogy aposztrofálták képviselőtársaim az első 
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két megszólalásban, és ő szakember, ő hozzám képest ért is ehhez, nemcsak beszél róla. Neki 
elhiszem azt, amit mondott.  

Tisztelettel kérdezem, hogy ha egy beruházást akarunk egy másik beruházással 
helyettesíteni, azt miből csináljuk. Az hullik az égből, idekerül hozzánk, egy soha nem látott, 
nem is visszafizetendő összegből akarunk 2-3-5-6-7 ezer megawattnyi kapacitásfejlesztést 
csinálni, ha Paksot nem akarjuk fejleszteni? Kedves Jávor képviselő úr! Annak az ára nem fog 
belépni az áram költségébe? Annak nem lesz kamatköltsége, ha az állam fog hozzárendelni 
hiteleket, támogatásokat? Azt is elő kell teremteni, annak is költsége van, nem nulla forintért 
fogja megépíteni, bárki is nyerné azt a kivitelezési munkát.  

Nem tudom, tudják-e, hogy mibe kerül egy megawattnyi megújulóenergia-kapacitás 
szélből, napenergiából vagy biomassza-termelésből. De ne felejtsük el a szélnél meg a napnál, 
hogy éjszaka, mondjuk, nincs napsütés. Tehát a ciklikusságot nem bírják kiküszöbölni vele. A 
szélnél valószínűleg nem fúj mindig akkora szél, mint ahogy most fújt a Délvidéken. Sőt 
akkor le is kellene kapcsolni azokat a kisebb teljesítményű szélmotorokat, amiket 
használnunk kellene. Magyarországon nincs szélbőség. Lehet, hogy 500 méter magasra fel 
lehetne vinni egy szélturbinát, de az már egy kicsit furcsa látképét adná a magyar Alföldnek. 

Tudtommal egy megawattnyi naperőmű-kapacitás eléréséhez kéthektárnyi terület kell 
– erősítsen meg államtitkár úr! –, és több mint 1 milliárd 300 millió forintba kerül a teljes 
kiépítése. És ez csak nappal működik, télen gyakorlatilag naponta egy-másfél órát lehet 
hatékonyan termelni, mondjuk, 10 százalékos kapacitással vagy hússzal. A mai nap kivétel, a 
mai februári nap. Tehát ennek is jelentős a költsége, és egy megawattnyi atomerőművi 
kapacitáshoz, ha megújulóból akarjuk előállítani ugyanazt az áramot, és hogy rendszeresen 
rendelkezésre álljon, ahhoz nekünk három-négyszeres kapacitás kell a ciklikusság okán. 
Kivétel a biomassza.  

A biomasszáról szeretném önöket tájékoztatni. A társadalmi egyenlőtlenségek 
következtében egyre több ember használ fatüzelésű energiatermelő eszközöket. Tessék 
elmenni egy vidéki, mondjuk, egy hegyvidéki településre, ahol völgyben van a település, 
micsoda szmog van most már ott. Elmennek Csíkszeredába, az egész medence, ha nem fúj a 
szél, nem ködben úszik, hanem füstben. Tehát, ha lehet javasolni, akkor ne a biomasszára 
építsük a magyar jövőt. A biomassza gyakorlatilag fát jelent az én fejemben, mert a szalmát 
meg az egyéb mezőgazdasági hulladékot nem venném ki a termőterületekről, ott hagynám, és 
visszadolgoznám. Egyre kevesebb az erdőnk, nem több, hanem inkább kevesebb lesz az 
erdőnk.  

Hogy olcsóbb lesz-e vagy sem, ezt én nem tudom megítélni. Erre én is láttam 
számításokat. De az, hogy most olcsó a világpiacon az áram – már akinek –, mi a garancia 
arra, hogy 2030-ban, ’40-ben, ’50-ben ugyanilyen olcsó lesz? Ha alá tudja valaki írni, és 
vállalja ezt a garanciát, akkor én nem fogok Paks mellett érvelni, azt mondom, hogy akkor 
válasszuk a könnyebb utat, várjunk másokra.  

Viszont azt is szeretném jelezni, hogy tudomásom szerint 2050-re nem hét, hanem 
lehet, hogy tizennégymilliárd ember fog a Földön élni. Egyre több energia kell az 
emberiségnek, egyre több élelmiszer, egyre több árucikk. Tehát valószínűleg az olcsó áram 
világának vége lesz egyszer, és lehet, hogy Paks akkor már, ahogy mondotta a 
képviselőtársam előttem a legelején, valószínűleg az áram ára lehet, hogy kedvezőbb lesz, sőt 
még egyszer mondom, mindenfajta más energiatermelési eszköz költsége benne lesz az 
árában. A kamatok, a tőkerész és a többi. Az országnak nincs ma 3000 milliárd forintnyi 
forrása az erőműbővítésnek a kiváltására sem. 

És itt szeretném azt is megjegyezni, hogy Magyarország vállalta 2020-ig, hogy 14,6 
százalékra emeli a megújuló energiák arányát a mai mérleg szerint. Most 3-4 százalék 
környékén van. Ez majdnem négyszer akkora bővítést jelent, mint ami most van. Tehát 
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valószínűleg szükség lesz még ezen fölül fejlesztésekre. Tehát erre is tessék készülni. Tehát 
nem kell rögtön itt autodafét alkalmazni Jávor képviselő úrnak, vagy odakötni Szél Bernadett 
képviselő asszonynak az államtitkár kocsijához a kezét vagy a lábát.  

Hogy Oroszországnak kiszolgáltatjuk magunkat. Aradszki képviselő úr elmondta, 
hogy ki vagyunk így is szolgáltatva gáz tekintetében, és a gázra biztos szükség lesz, mert én 
nem hiszem, hogy a magyarok többsége le tudja váltani a gáztüzelésű kazánját, a gázkazánját, 
mondjuk, biomassza vagy más megoldásokra. 

Tisztelt Bernadett! Tisztelettel mondom, azzal a tanulmánnyal nem tudunk se fűteni, 
se áramot termelni. Egy kicsit populista volt. De egy tanulmány önmagában nem határozhatja 
meg rögtön azt a gondolkodásmódot, hogy 50 évre előre, mondjuk, ő meg tudja nekem ígérni, 
hogy sokkal több megújuló energia lesz mint lehetőség Magyarországon és a világban. Azt se 
tudjuk előre, hogy lesz-e olyan lehetőség a Föld egyenlítője mentén vagy a száraz övezetben, 
ahol sok a napsütés, lesz-e egy energiaimport-lehetőség Afrikából vagy a világ másik 
részéről, ha naperőművek termelik az áramot. Ezeket nem tudjuk előre, ezek tőlünk 
függetlenül működő dolgok.  

Tisztelettel kérem a paksi mérnökök érdekében, az új mérnökök érdekében, ne nézzük 
le őket azzal, hogy a biztonsággal fenyegetőzünk, hogy Paks nem biztonságos. Azok a 
magasan képzett, nyelveket beszélő, évtizedek óta dolgozó mérnökök szerintem megmutatták, 
hogy Magyarországon Paks biztonsága gyakorlatilag létező dolog. Pakson nem voltak 
problémák, ahogy Nyugat-Európában is valószínűleg nem tudunk róla, hogy lettek volna. De 
ez nem egy Csernobil-típusú erőmű alapvetően, és nem játszanak a mi érdekeinkkel, viszont 
elég egy pukkanás, és akkor tényleg az egész ország... Én meg nagyon közel lakok hozzá, 
tehát nekem gyorsan kéne a sátorfámat szedni. Én bízom a paksi mérnökökben, bízom a 
magyar műszaki egyetemekben, képzőkben, hogy jó szakembereket képeznek a következő 
negyven esztendőben.  

Zárásképpen, szél-, nap-, geotermikus, termálenergiák, biomassza alapanyagból való 
energianyerés. Nagyon fontos. Tisztelettel jelzem, hogy Bács-Kiskun megye déli részén a 
megyei önkormányzatnak köszönhetően, menedzselésünknek is köszönhetően 65 helyen épül 
mini naperőmű intézményeken, és négy nagy kapacitású. Tehát közepes, tehát kicsi ez is. Fél 
megawattos naperőművek épülnek Dél-Bács-Kiskun megyében.  

Dolgozunk azon, hogy legyen alternatívája ennek, de azt is tisztelettel jelzem, hogy a 
francia szolgáltató mindegyik nagyobb erőműhöz közel 300 millió forintos fejlesztést követel 
a kivitelezőktől, hiszen nincs rákészülve a hálózati rendszer, hogy befogadja ezeket a főleg 
nyáron képződő terheléseket. Illetve én szívesen láttam volna még, ha lennének akkora 
hegyeink, hogy tározós erőműépítésbe is bele tudnánk kezdeni, a németek meg tudták tenni 
vagy más nyugat-európai, hegyekkel rendelkező államok. Tudtommal a Prédikálószék meg a 
Széchenyi-hegy környékén kívül nincs erre alkalmas hegyünk, hogy az éjszakai 
többlettermelést be tudjuk fogadni, vagy tudjuk majd a vízszivattyúzással és -leengedéssel 
biztosítani a többletáramot, ha a hullámvölgyek után a csúcsokra ér az áramfogyasztás.  

Tehát lényegében, még egyszer mondom, érveket nem hallottam, csak hangoskodást 
és rosszallást. Valószínűleg a kampány teszi ezt a furcsa állapotot. Nekem is jobban tetszene, 
ha lenne megoldás Paks nélkül, de ha nincs más, én hiszek a szakembereknek, hiszek 
azoknak, akik értenek hozzá, hogy Paks biztonságos lesz, és biztonsággal tud nekünk áramot 
termelni 2060-70-80-ig, az ükunokánknak is. Én ebben bízva megköszönöm a figyelmüket.  

Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! 13 órától plenáris ülés 

kezdődik, ezt csak tájékoztatásul mondom.  
Kepli Lajos képviselő úr következik felszólalásra.  
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KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök asszony. Államtitkár úr! A Jobbik 

Magyarországért Mozgalom nem kíván beszállni abba a választási kampány célú 
hisztériakeltésbe, ami zajlik ebben a témában a baloldal részéről, és azt gondolom, hogy 
egyetlen felelős ellenzéki pártként kizárólag nemzetstratégiai érdekek alapján közelítjük meg 
a témát.  

Azt, hogy egy mesterségesen generált hisztériakeltésről van szó, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy napok óta özönlenek a képviselők postafiókjába a tiltakozó levelek, 
amelyek, mint bebizonyosodott, különböző kamu címekről informatikai rendszer által 
generált levelek. Ez számomra véglegesen akkor bizonyosodott be, amikor a saját parlamenti 
e-mail címemről a másik fiókomba kaptam egy olyan tartalmú levelet, hogy ne szavazzam 
meg a paksi bővítést, és ezzel nem voltam egyedül, a képviselőtársaim is hasonlóképpen 
jártak. Tehát már-már az informatikai bűncselekmény határait súrolva próbálják meg 
bizonyos körök ellehetetleníteni vagy megakadályozni, hogy ez egyáltalán napirendre 
kerüljön, vagy pláne hogy elfogadásra kerüljön. Ebbe nem kívánunk beszállni, viszont majd 
az általános vitában azért lesznek az egyezménnyel kapcsolatban kritikáink, azokat el fogjuk 
mondani.  

Most csak a számháborúba kapcsolódnék be én is egy kicsit, ami az új blokkok által 
megtermelt villamos energia költségével kapcsolatos. Ehhez Vértes András számait 
használnám fel, aki nem nevezhető jobbikos háttérszakértőnek, nem vádolható semmiféle 
elfogultsággal, irányunkban legalábbis. 100 milliárd forint tőke és 100 milliárd forint 
kamatköltség azok a számok, amelyek a 30 éves kölcsön éves törlesztésére fordítandók az ő 
számításai szerint, tehát 200 milliárd forint/év. Paks jelenlegi 2000 megawattos 
teljesítményével számolva, amennyiben 2400 megawatt lesz, várhatóan az új blokkok ennyit 
fognak termelni, ez közel 19 ezer gigawatt/év elektromos áramot jelent, így 1 kilowatt/órára 
vetítve a tőke- és kamatköltség 10 forint körül van, egész pontosan 10 forint 56 fillér a 
számításaink szerint.  

Jelen pillanatban a Paksi Atomerőmű már mindenféle tehertől mentesen tudomásom 
szerint termeli az áramot, 10-12 forintos kilowatt/óránkénti költséggel, tehát ha ezt 
összeadjuk, akkor is 20 forint körüli kilowatt/óránkénti összeg jön ki, és nem az a 30 forint 
feletti, amivel itt riogatnak. Hozzáteszem, hogy ebben benne van már az üzemeltetési költség 
is, ami az új blokkoknál, mivel nem egy 30 éves, hanem egy új technológiáról van szó, 
minden bizonnyal kilowatt/órára vetítve alacsonyabb fajlagos üzemeltetési költséget fog 
eredményezni. Tehát már az első 30 évben, a működés körülbelül első felében is, amikor még 
ezzel a kölcsönnel terhelve van az előállított villamos energia költsége, piacképes áron vagy 
közel piacképes áron tudja termelni a villamos energiát, nem is beszélve a második feléről az 
üzemeltetésnek, amikor ez a kölcsön már nem terheli, akkor pedig bőven nyereségesen és 
piacképesen, és azt hiszem, hogy bármilyen más alternatívával szemben a legolcsóbban tudja 
megtermelni a villamos energiát.  

Úgyhogy mindenkit óva intenék a kampánycélú riogatásoktól, és ezt egyébként fel is 
rovom a kormány és a miniszterelnök úr hibájaként; szerintem óriási taktikai hiba volt a 
választási kampány idejére időzíteni ezt a megállapodást, hiszen csak egy fegyvert adtak a 
baloldal kezébe. Azt gondolják, hogy majd bármiféle szakmai program nélkül ez a baloldali 
összefogás így kormányzó pozícióba repülhet; ez remélhetőleg nem így lesz. Én azt 
gondolom, hogy mindenképpen nemzetstratégiai, energiastratégiai, külpolitikai és, igen, 
fenntarthatósági érdekek is szólnak a Paksi Atomerőmű bővítése mellett. 

A Jobbik a kezdetek óta egyébként, a 2003-as megalakulása óta ennek a pártján van, 
az atomenergia békés célú felhasználása pártján, így továbbra is ezt fogjuk tenni. Semmiféle 
hecckampánynak nem dőlünk be. Magát az előterjesztést, az általános vitára való 
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alkalmasságot támogatjuk, a végszavazásnál pedig majd a holnap reggeli frakcióülésünkön 
kialakított végső frakcióálláspont alapján fogunk szavazni. Ez szerintem nagy meglepetést 
nem fog okozni.  

Még annyit tennék hozzá, hogy egyetlen parlamenti pártként hangoztatjuk most már 
évek óta, hogy ha már alternatív energiaforrásokról van szó, a vízenergia hasznosítására 
igenis Magyarországon is szükség van, és ha körülbelül 1000 megawattnyi kapacitásnak 
vesszük a magyar folyókban rejlő vízenergia-kapacitást, emellett egy igen jelentős mértékű 
energiahatékonysági beruházásra van a következő 10-20 évben szükség. Ez jelenti 
természetesen az épületgépészeti korszerűsítését az épületeknek, jelenti a szigetelését, 
hőszigetelését, és jelenti a megújuló energiaforrások, tehát a napenergia és a földhő 
elsősorban fűtési célú és másodsorban villamosenergia-előállítási célú hasznosítását lokálisan, 
épületszinten, amely együttesen akár 30-40 százalékos vagy még nagyobb 
energiamegtakarítást is eredményezhet, úgy értve, hogy akkora kapacitással kevesebbre lesz 
szüksége az országnak 20-30 éven belül. Nyilvánvalóan valamiféle növekedésre is számítani 
kell, hiszen az energiafelhasználás folyamatosan nő fajlagosan, de mindenesetre ha ezt 
elérjük, akkor mondhatjuk majd azt talán, amikor a megépítendő, új paksi blokkok is elérik az 
élettartamuk végét, hogy már nincs Magyarországnak szüksége atomenergiára, mert ilyen 
módon ezek kiválthatók, addig azonban továbbra is valljuk, hogy Magyarországnak bővítenie 
kell az atomerőművét, és meg kell építeni az új blokkokat.  

Az államtitkár úrhoz egy gyors kérdést feltennék, hiszen itt azért kételyek merültek fel 
az egyezménnyel, a megállapodással kapcsolatban annak kapcsán, hogy nem látjuk a 
részleteit mi, parlamenti képviselők. Tőlünk elhangzott már Balczó Zoltán képviselőtársam 
sajtótájékoztatóján, hogy szükségét látnánk egy olyan, akár ciklusokon átnyúló bizottság 
felállításának, amelynek tagjai C típusú átvilágításon is átesnének, és a nemzetbiztonsági 
szempontból kockázatosnak ítélt dokumentumokba is betekinthetnének, hogy minden 
politikai erő úgymond tisztában lehessen a megvalósulás és a megállapodás részleteivel. Jelen 
pillanatban a kormány, illetve ha minisztériumi álláspontot tud mondani, a minisztérium 
támogatná-e egy ilyen bizottság felállását?  

Köszönöm szépen. (Bencsik János elhagyja az üléstermet.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársamnak illő tisztelettel mondanám, hogy 

nyilván szemlélet kérdése, de balliberálist legyen olyan kedves mondani a baloldal helyett, 
sokkal precízebb, megszoktam öntől a precíz megszólalásokat. Köszönöm szépen. (Kepli 
Lajos: Igaza van, elnök asszony.) 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ismételt felszólalások következnek: Kővári János képviselő 
úr, azt követően Jávor Benedek képviselő úr és Szél Bernadett alelnök asszony.  

Öné a szó, képviselő úr.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Bocsánat, elnök asszony. Tekintettel az idő előrehaladtára, 

én örülnék, ha az államtitkár úr válaszolna a sok-sok kérdésre, ami elhangzott, és ha még lesz 
idő, akkor felteszem persze a kérdéseimet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jávor Benedek képviselő urat illeti a szó.  
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Muszáj reagálni 

néhány dologra, ami itt elhangzott. Aradszki képviselő úr mondta, hogy itt kemény számok 
vannak, és azokat kellene megfontolni, azokról kellene vitatkozni. 

Képviselőtársam, pontosan ezt szerettük volna elérni az elmúlt években, hogy lássuk 
azokat a kemény számokat, lássuk, hogy mibe fog ez kerülni, lássuk, hogy milyen 
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feltételekkel jutunk hozzá a hitelhez, lássuk, hogy ez milyen terhet jelent a magyar 
adófizetőknek, lássuk, hogy milyen árat eredményez a Paksi Atomerőműben, és lássuk 
például, amit szintén fölvetettek itt képviselőtársaim, azt hiszem, Bányai Gábor, hogy ki 
tudja, hogy mennyi lesz a várható áramár, mondjuk, a 2030-as évtizedben. Erre vonatkozóan 
én szívesen láttam volna a minisztérium részéről néhány számítást, amit letesznek az asztalra, 
és megmutatják ez alapján, hogy az ő számításaik szerint milyen áramár várható 2020-2030 
körül, milyen áron termel majd a Paksi Atomerőmű várhatóan, és ez alapján lehet érdemi 
döntést hozni. Aki itt megakadályozza azt, hogy kemény számokról érdemi vita legyen, az 
éppen a kormányoldal.  

Sok kérdés fölmerült, a kérdések egyik része az alternatívákra vonatkozott. Egy 
meglehetősen idejétmúlt szemlélet tűnik uralkodónak a bizottságon belül, ami szélmalmokról 
beszél, meg arról, hogy nem lehet megújuló energiaforrásokra alapozni egy kiegyensúlyozott 
energiarendszert. Tisztelt Képviselőtársaim! Európa nyugati felében, de akár Kínában is, meg 
az Egyesült Államokban is, meg máshol is egyértelműen ebbe az irányba haladnak. Kár, hogy 
nincs már itt Bencsik államtitkár úr, de bizonyosan ismeri a Kombikraftwerk 2. 
tanulmánycsomagot, amely éppen azt hozta ki, hogy Németország stabil, megbízható, 
kiegyensúlyozott energiarendszert tud létrehozni megújulókra alapozva. Nem százszázalékos 
megújuló arányban, de jelentős megújuló arányban. Ez ma a világ, itt tart ma a világ, mi meg 
azzal jövünk, hogy nem süt mindig a nap, meg nem fúj mindig a szél. Ha számos több 
különböző megújuló energiaforrásra támaszkodunk, ha az energiatárolási technikákat, a 
szabályozási, intelligens mérési rendszereket, a megfelelő szabályozási eszközöket beépítjük a 
rendszerbe, akkor stabil, kiegyensúlyozott energetikai rendszert lehet teremteni. Ez 
erőfeszítéseket igényel, Németország pontosan ezeket az erőfeszítéseket hajtja végre.  

Kettő. Úgy gondolják a hozzászólásaik alapján, hogy a paksi bővítés 
eredményeképpen viszont nem merülnek fel ilyen problémák. Tisztelt Képviselőtársaim! Ez 
nem igaz. Ha belép a két új paksi blokk, akkor ugyanolyan szabályozási problémák fognak 
fölmerülni. Ha a jelenlegi 2000 megawatt kapacitás mellé bejön még 2000-2200 megawatt 
kapacitás, fix zsinóráram, völgyi időszakban gyakorlatilag az atomerőmű termelése meg fogja 
haladni a magyar villamosenergia-igényt. Ez nagyon durva szabályozási lépéseket igényel, ezt 
még bele se kalkuláltuk ennek az atomerőműnek a költségeibe, mert azt mondjuk, hogy 
egyébként egy másik irányú alternatíva is fejlesztéseket igényel, tehát ezek legyenek pariban, 
de azt nem lehet állítani, hogy ez nagyon kemény rendszerszabályozási, 
rendszerkiegyensúlyozási lépéseket nem fog igényelni. Igényelni fog. 

Bencsik államtitkár úrnak mondanám, tíz év egy atomerőmű élettartamában 
természetesen nem olyan jelentős dolog, de ha tíz évig párhuzamosan jelen vannak ezek a 
kapacitások, akkor ki kell építeni azokat az eszközöket, ha fél évig vannak jelen, akkor is, 
amelyek ezeket kezelni tudják. És azért fölmerül az, hogy egyrészt ezt a rendszerszabályozási 
kapacitást hogy lehet kiépíteni, és itt bejön a szivattyús energiatározó, vagy bejön az, amiről 
évekkel ezelőtt egyébként már hosszú vitákat folytattunk, hogy lehet-e regionálisan kezelni 
ezeket a szabályozási problémákat, hogy muszáj-e nekünk minden szabályozási problémát 
Magyarországon belül megoldani, vagy lehet olyan együttműködéseket kötni, amelyek 
hatékonyabban, olcsóbban ezeket a szabályozási problémákat meg tudják oldani.  

Ugyanígy, ha párhuzamosan működik a két blokk, az olyan hűtővízigényt jelent a 
Paksi Atomerőműben, illetve tulajdonképpen a hat blokk, amely kis víz esetén akár a Duna 
vízhozamának az egyharmadát is igényli. Ez nem nagyon fog menni. Erre két megoldás van: 
vagy hűtőtornyos megoldást alkalmaznak – ennek nagyon magas a költsége, és azt be kell 
építeni az atomerőmű termelési árába –, vagy alsó dunai vízlépcsőt kell építeni.  

Én azt tudom, és a Jobbik ezt egyértelművé tette, hogy ők atomerőművet és vízlépcsőt 
és még az isten tudja mi mindent akarnak, de én azt gondolom, hogy Magyarország lakóinak 
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a többsége nem ezt akarja, és ezzel önök nem kampányolnak, amikor a paksi II-es blokkról 
beszélnek, hogy itt alsó-dunai vízlépcsőket fognak építeni, pedig könnyen lehet, hogy ez 
szerves következménye lesz ennek a bővítésnek.  

Bányai képviselő úr kérdezte, hogy miből lehet alternatívát építeni. Kedves képviselő 
úr, többek között az Európai Unió a 2014-2020-as tervezési időszakra elfogadott egy olyan 
irányelvet, hogy az uniós forrásoknak az egyötödét klímaváltozással kapcsolatos lépésekre 
kell fordítani. Ez a magyar lehívható uniós támogatások tekintetében körülbelül ezermilliárd 
forintot jelent. Ezermilliárd forint, ami nem hitel. Pont ön kérdezte, hogy ez fog-e jönni úgy, 
hogy nem kell visszafizetni. Ez fog jönni úgy, hogy nem kell visszafizetni.  

Tehát uniós források jelentős mértékben rendelkezésre állnak arra, hogy ilyen 
megújuló és energiahatékonysági, energiatakarékossági intézkedéseket finanszírozzunk. 
Egyébként a kormány ezt ígérte 2010-ben. Éppen Bencsik államtitkár úr évi százmilliárdos 
épületfelújítási programokat, meg zöldbankot ígért ennek az országnak. Hát ebből nem sokat 
láttunk az elmúlt években.  

Aradszki képviselő úr azt mondta, hogy itt a gázkiszolgáltatottság egy erős dolog, és 
hogy miért nem az ellen kelünk ki. Én őszintén szólva nagy örömmel látnám, ha a kormány, 
mondjuk, azzal próbálná indokolni a Paksi Atomerőmű bővítését, hogy ezáltal Oroszországtól 
való gázfüggésünket csökkenti. Ez sajnos nem fog menni, egyrészt, mert a kormány nem 
teszi, tehát a kormány a gázterületen is fokozottabban elköteleződik Oroszország irányába, 
másrészt meg a gáz meg a villamos energia azért nem így váltják ki egymást. Tehát más 
energiaigényt elégítenek ki. Tehát ezek nem így tudják egymást kiváltani.  

És végül felmerült itt a francia példa. Csak szeretném jelezni, hogy Franciaország is 
éppen a közelmúltban döntött arról, hogy a 75 százalékos nukleáris arányt megpróbálják 
lejjebb vinni 50 százalékra, mert maguk is kockázatosnak látják ezt az arányt. Nem fogják 
kivezetni, de mondjuk, nem a bővítés irányába mozog még Franciaország sem. Ha az a 
kérdés, hogy magunk termeljük vagy importáljuk, én abszolút annak a híve vagyok, Aradszki 
képviselőtársam, hogy magunk termeljük meg az általunk felhasznált energiát, a lehető 
legkevesebb energiát használjuk fel, amit lehetővé tesznek a modern technológiák, 
épületenergetika, épületszigetelés területén, amit meg kell termelni, azt minél nagyobb 
mértékben saját magunk termeljük meg. És erre az épületenergetikai hatékonyság mellett a 
megújuló energiaforrások állnak itthon a leginkább rendelkezésre. Nem százszázalékosan 
magyar technológia, ebben például szívesen látnám a kormány intézkedéseit, lépéseit abban a 
tekintetben, hogy jöjjön létre olyan magyar ipari kapacitás, amely versenyképesen tud ezen a 
piacon, ebben a szegmensben versenyezni, és ezen keresztül növelni tudjuk a magyar 
részvételt a megújuló energiakapacitások tekintetében.  

Az egyébként, hogy melyik megújuló kapacitásban mekkora a magyar részvétel, az a 
technológiától függ, ezt államtitkár úr tudja a legjobban. Vannak olyan technológiák éppen a 
biomasszában vagy akár a geotermiában, ahol magasabb a magyar részarány, vannak, ahol 
alacsonyabb. Ez is részben szabályozási kérdés, hogy mennyit írunk elő. Szélenergiában 
például Portugáliában is 30-40 százalékos hazai arányt tudtak előírni szabályozási 
eszközökkel. Ez egy kormányzati feladat. Ebben szívesen támogatnánk a kormányt. Ezt 
szeretnénk látni. Ehelyett azt láttuk, hogy leállítják a szélerőműtendert, és nem írnak ki újabb 
kapacitásokat. (Bencsik János visszatér az ülésterembe.) 

Végezetül Aradszki képviselő úr számokat akart, üvegházhatású gázok és a megújulók 
és a többi technológiát. Akkor mondom. A fosszilis energiahordozók tekintetében a szén, olaj 
területén körülbelül 1000 gramm/kilowattóra a szén-dioxid-kibocsátás, a gázerőműveknél 
körülbelül nagyságrendileg 500 gramm/kilowattóra. A megújulók és az atomenergia területén 
pedig körülbelül 10-70 gramm/kilowattóra között van. Senki nem mondta, hogy a 
megújulóknak nincsen szén-dioxid-kibocsátása, természetesen a létesítésének van, az 
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atomenergiának is van szén-dioxid-kibocsátása. Ezek nagyjából párhuzamosan futnak 
egymással, nagyjából azonos nagyságrendben vannak. Az atomenergiával nem a szén-dioxid-
kibocsátás a baj, hanem a magas költség, a biztonsági kockázat, és a megoldatlan 
hulladékelhelyezés. Ez a fenntarthatatlansági része az atomenergiának.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úr ügyrendben kért 

szót. 
Alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az idő előrehaladtára 

tekintettel, és tekintettel arra, hogy egy órakor kezdődik a parlamenti ülés, javaslom, hogy a 
vitát zárjuk le, és a válaszra adjuk meg a lehetőséget még az államtitkár úrnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat frakciónként, hogy ki az, 

aki ezzel az ügyrendi javaslattal kapcsolatban kíván még szólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem 
kíván senki szólni. Kérdezem képviselő… (Jelzésre:) Igen! Szabó Imre alelnök úr! 

 
SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Kétségtelen tény, hogy egy órakor 

kezdődik az ülés, viszont, azt gondolom, ennek a bizottságnak egy ilyen horderejű ügyben 
ügyrendi keretek között egy vitát lezárni nem egy elegáns megoldás. Az alelnök úrnak 
szeretném ezt mondani. 

Miután jelentős részben elmondták a képviselőtársak azt, amit szerettek volna, már 
csak pár hozzászólási igény van, amennyire én emlékszem, ezért én azt kérném, hogy ezt az 
ügyrendi javaslatát ne tartsa fenn. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megjegyzem, hogy az én feljegyzéseim szerint, 

tekintettel arra, hogy Kővári János képviselő úr elállt az előbb a felszólalási szándékától, 
egyetlenegy ismételt rövid felszólalási igény van még, Szél Bernadett alelnök asszony 
részéről, amit követően le fogjuk tudni zárni egyébként is a vitát, tehát ügyrendi javaslat 
nélkül. Kérdezem önöket, hogy fenntartják-e az ügyrendi javaslatban az indítványt. Alelnök 
úr! 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ha van garancia rá, hogy 

nincs több felszólaló, csak ez az egy, akkor elállok tőle. (Kővári János jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Kővári János képviselő úr szintén ügyrendben kér szót? (Kővári János: 

Igen!) Parancsoljon! 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm, elnök asszony. Nem a vita lezárására volna 

szükség, hanem arra, hogy egy körben hadd válaszoljon már az államtitkár úr arra a 35 
kérdésre, ami elhangzott, és azt követően lehet, hogy még lesz olyan kérdés, ami tisztázandó. 
Nem a vita lezárására lenne szükség, hanem arra, hogy adjunk neki lehetőséget erre. Magam 
is azért álltam el az előbb a szólás lehetőségétől, hogy válaszolhasson az államtitkár úr, és 
utána még felmerülhetnek persze, gondolom, kérdések, mint ahogy nekem is van egyébként.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Felnőtt emberek vagyunk, nyilván én senkit nem tudok 

arra erőszakkal kényszeríteni, hogy álljon el a felszólalási igényétől vagy akár a reagálási 
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igényétől, ezért vannak a bizottsági ülések. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úr ismételt 
ügyrendi felszólalása következik.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tévedés az, amit a 

képviselő úr mond. Ha az ülésvezető elnök lezárja a vitát, és válasz történik, akkor a vita 
újramegnyitása csak akkor lehetséges, ha ezt megszavazza a bizottság, egyébként a vita le van 
zárva. Ez a házszabályban egyértelmű. (Dr. Szél Bernadett jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Most átestünk abba a helyzetbe, hogy ügyrendi vitával fogjuk azt az időt 

eltölteni, amit egyébként lehet, hogy az alelnök asszony be is zárt volna a saját 
felszólalásával. Szintén ügyrendben kért szót, alelnök asszony? (Dr. Szél Bernadett: Igen.) 
Öné a szó.  

 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), a bizottság alelnöke: Én azt szeretném javasolni, 

hogy ennek a bizottságnak a munkáját ne korlátozzuk azzal, hogy milyen időpontban mi fog 
folytatódni, egész egyszerűen a házszabály szerinti lehetőségeket betartva, de adjunk 
lehetőséget magunknak arra, hogy alaposan megvitassuk azt a kérdést, amivel kapcsolatban itt 
most összejöttünk. Ráadásul a mai ülésnek a napirendjén van két másik javaslat is az 
egyebeken kívül.  

Ezért tisztelettel kérdezem az elnök asszonyt, hogy van-e arra lehetőség, hogy 
maximum felfüggesszük a vitát, de a délután folyamán folytassuk azt, így nem korlátozva az 
egyes képviselőket azzal, hogy esetleg ami kérdés van, az bennük maradjon, és esetleg a 
miniszter asszony is visszajöhetne hozzánk a délután folyamán, és akkor talán tőle tudnék 
választ kapni azokra a kérdésekre, amelyekre vélhetően ebben az országban csak ő tud 
válaszolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az elnök abszolút nyitott minden megoldásra, amit a 

többség maximálisan támogat. Én annak örülnék, ha a bizottságban legalább abban 
konszenzus lenne, ami a feladatkörünkbe tartozó vitákat jelenti. Én arra is kész vagyok, ha ezt 
az indítványukat fenntartják, hogy a miniszterelnök úr felszólalását követően vagy a 
szavazásokat követően folytassuk ma a vitát. Hangsúlyozom még egyszer: ha ezt az időt 
egyébként felszólalásokkal töltöttük volna, akkor szerintem már túl is lennénk a vitán, és már 
az államtitkár úr szólhatna.  

Tehát az első kérdés az volt, amennyiben Turi-Kovács Béla alelnök úr fenntartja az 
indítványát, hogy szavazzunk arról, ki az, aki le akarja zárni most a vitát, még Szél Bernadett 
alelnök asszony felszólalása előtt. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) 1 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 7 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 9 
tartózkodás. Akkor folytatjuk a vitát.  

Volt egy másik indítvány, arról viszont azért nem szavaztatok, mert nyilvánvalóan az 
utolsó felszólalást követően az államtitkár urat illeti a szó viszonválaszra korlátlan 
időtartamban.  

Alelnök asszony, öné a szó.  
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a lehetőséget. Mély 

megdöbbenésemnek szerettem volna hangot adni azért, mert Bányai kollégánk a kezemben 
tartott és – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium jogutódjaként – a Vidékfejlesztési 
Minisztérium gondozásában megjelent, Erre van előre! című tanulmányra azt mondta, hogy 
ezzel sem fűteni nem lehet, sem pedig elektromos áramot nem lehet ebből csinálni.  
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Tisztelt Képviselőtársam! Azt gondolom, nagyon méltatlan az, hogy a Fenntartható 
fejlődés bizottságában egy olyan forgatókönyv-sorozatot, amely arról szól, hogy 2040-ig 
ebben az országban ki lehet vezetni a nukleáris energiát, és megújulókra támaszkodva lehet 
virágzó gazdaságot és ezáltal társadalmat teremteni, ön ilyen szavakkal illet. Én azt 
gondolom, hogy kötelességünk lenne, mindenkinek, aki ebben a bizottságban ül, nemcsak a 
nukleáris energia melletti pró érveket, hanem a kontrákat is ismerni, illetve minimális 
kötelességük lenne, hogy mindkét úttal tisztában legyenek, ami Magyarország előtt most áll. 
Az egyik valóban a nukleáris reneszánsz útja. Lehet, hogy ez a ’60-as években még megoldást 
jelenthetett volna, de most már, azt gondolom, semmiképpen nem az. De ott van a másik út is, 
ami a megújuló energiaforrásokról szól, és Magyarországon kiváló szakemberek, 
szaktekintélyek, tudósok tettek arról tanúbizonyságot, és tettek le kutatásokat azzal 
kapcsolatban, hogy ezt az utat meg lehet csinálni. Én nem gondolom, hogy politikai 
felhangokkal kísérve ezeket a tanulmányokat és ezeket a kutatásokat, illetve átvitten ezeket a 
kutatókat le lehetne sajnálni egy ilyen megjegyzéssel. Azt gondolom, hogy a Fenntartható 
fejlődés bizottsága minden egyes tagjának ismernie kellene ezeket a kutatásokat, és ha egy 
ilyen horderejű kérdés, mint a paksi bővítés kérdése idejön, akkor ezekről épp úgy tisztán 
szakmailag kell beszélni, mint ahogy arról beszélnek, hogy a nukleáris energiával 
kapcsolatban mi a véleményük. Azt gondolom, hogy ebben a bizottságban minimum ez lett 
volna a kívánatos. 

És hogy Aradszki Zsolt képviselőtársamnak is mutassak valamit… (Közbeszólások: 
András!) Bocsánat. Köszönöm szépen a segítséget. Tehát hogy Aradszki képviselőtársamnak 
is válaszoljak: ebben a kötetben a 4. ábra világosan megmutatja, hogy mennyi a szén-dioxid-
kibocsátása az egyes energiahordozóknak. Világosan látszik, hogy a szél az utolsók között 
van. Tehát ha ön tényleg paktumokról szeretne beszélni, és azt szeretné tudni, hogy a 
szélenergiának mekkora a szén-dioxid-kibocsátása, akkor lapozza fel azt a könyvet, amit az 
ön kollégája így lesajnált pár perccel vagy pár órával ezelőtt, és nézze meg, mielőtt felszólal, 
hogy ne ilyeneket mondjon, hogy milyen félelmetes adatok jönnek ki abból, ha megnézzük, 
hogy a szélenergiának mekkora a klímaterhelése. Szinte nulla, képviselőtársam. (Dr. Aradszki 
András: Nem arról beszéltem, képviselő asszony, de mindegy most már!)  

Azt gondolom ráadásul, hogy ezt a vitát, amit itt most lefolytattak, nemcsak itt kellett 
volna lefolytatni, ezt az egész magyar társadalomban le kellett volna folytatni, széles szakmai 
és politikai körben kellett volna lefolytatni, nem pedig a paktum aláírását követően ilyen 
méltatlan megjegyzésekkel illetni ezeket a tanulmányokat.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Azért ebben a bizottságban 

mindig volt egy megfelelő, személyeskedéstől mentes, kellőképpen emberi és, ha lehet, akkor 
szakmai hangnem és hozzáállás. Én kérem, hogy ezt őrizzük meg, és ne vádoljuk egymást, és 
ez nem a képviselő asszonynak, egyszerűen az egész hangulatnak is szól.  

Én úgy gondolom, hogy igaz az a mondás, hogy ha nem is értek egyet veled, mindent 
megteszek azért, hogy a véleményed elmondhasd. Egyébként számomra a demokrácia is itt 
kezdődik.  

Bányai Gábor képviselő úr következik. Kérem szépen, hogy nagyon röviden reagáljon, 
hogy az államtitkár úrnak szót adhassak, és hogy önök át tudjanak érni 13 órára, a 
miniszterelnök úr beszédére.  

 
BÁNYAI GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, és tényleg rövid leszek. A tanulmány 

szerzőitől elnézést kérek, nem rájuk gondoltam, csak a képviselő asszony mutogat 
mindenféle, szerinte megvalósítható dolgokat. Szerintem nem lehet megúszni Paks bővítését, 
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ezért nem értettem egyet azzal, amit tetszett mondani, de tény és való, lehet, hogy lehet 
tanulmányokkal fűteni és áramot termelni.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 

Kovács Pál válaszai 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt bizottsági Tagok! Rendkívül nehéz helyzetben vagyok, nem 
tudom, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a válaszok megadására.  

 
ELNÖK: Bármennyi, államtitkár úr, mert ahogy észrevettem, valamennyi 

képviselőtársamat érdeklik a válaszok, úgyhogy kérem, hogy tegye meg. Amennyiben nem 
fogunk tudni szavazni, abban az esetben lehet, hogy én azt fogom kérni, hogy a szavazás után 
folytassuk az ülést, tehát csak felfüggesztenénk az ülésünket, és azzal a két javaslattal a 
parlamenti ülésteremben folytatnánk délután, a szavazás után, ha ezzel egyetértenek. 
(Jelzésre:) Utána lesz a Paks, igen, tudom, tehát addig ezt a döntést meghozzuk. Ha lehet, 
akkor egy negyedórában kérem, hogy válaszoljon, államtitkár úr.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök asszony. Először is engedjék meg, hogy én is azzal kezdjem, hogy a 2011-ben a 
parlament által elfogadott energiastratégiából induljak ki.  

A válaszomnak a kulcsszava az energiamix. Manapság egyetlen kormányzat sem 
abban gondolkozik, hogy egyetlenegy energiaforrásra támaszkodva vagy akár maximum 
kettőre támaszkodva oldja meg a saját ellátásbiztonságát. Az energiastratégia három fő célja 
az ellátásbiztonság biztosítása, a versenyképesség biztosítása és a fenntarthatóság biztosítása 
volt. Tehát nem egyedüli optimalizációs célok alapján alakult ki az energiastratégiánk, és az 
abban ajánlott és a parlament által elfogadott energiamix, hanem e hármas célnak megfelelő 
megoldást kerestünk.  

El kell mondjam, hogy rengeteg nemzetgazdaság pontosan ezzel foglalkozik, hogy 
olyan energiamixet találjon, amely energiamix biztosítja e hármas cél megfelelőségét, és ezt 
követően folytatják azokat a modellezéseket, amelyek alapján majd végül kialakul, hogy 
milyen energiaár is fog tudni a későbbiekben kialakulni. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy 
ideális energiamix, akkor az nem feltétlenül az ároptimumot, nem feltétlenül egyetlen 
energiaforrás preferálását jelenti, hanem egy energiakosárról van szó. Mi is ezt tartottuk szem 
előtt, amikor a Magyarország számára, a nemzetgazdaság számára a lehető 
legversenyképesebb, a lehető legfenntarthatóbb, és a lehető legkörnyezetkímélőbb energiamix 
mellett döntöttünk.  

Én azért is csodálkoztam, őszintén bevallom, a 2011-es széles körű társadalmi és 
parlamenti vitát követően, hogy ez a vita most itt gyakorlatilag ismét megismétlődött, mert az 
energiastratégiánknak nem az volt az üzenete, hogy egyetlen energiaforrás mellett döntsünk. 
De most eljött az idő arra, hogy egy energiaforrás kérdésében viszont gondos gazda módjára 
időben meghozzuk azokat a döntéseket, amelyek hosszú távon biztosítják azt, hogy ez az 
energiaforrás az energiamixünkben megmaradhasson.  

Hadd reagáljak egy pár kérdésre. Az energiastratégiánknak szintén nem az volt az 
üzenete – úgy vettem ki a mai egyik-másik megszólalásból –, mintha üldözné a megújuló 
energiaforrásokat. Épp ellenkezőleg, arról szeretnék önöknek beszámolni, hogy a magyar 
nemzetgazdaság jó irányba halad, amikor a mai napra már elérte a 9,6 százalékos 
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megújulóenergiaforrás-arányt a hazai energiamixben. Tekintettel arra, hogy 2014-re 14,6 
százalékos megújuló-részarányt vállaltunk, azt kell mondjam, hogy ezzel a 9,6 százalékkal 
már a 2016-os tervezett célt értük el. Tehát az energiastratégiánk célkitűzésével jó irányba 
haladunk. 

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban nem szeretnék olyan részletekbe 
belemenni most szakmai oldalról, amelyek szélesebb körűen és teljes időtávban, teljes 
életciklusban tudnák értékelni a teljes anyagmérleget és a kibocsátásokat minden 
szempontból, mert itt nemcsak szén-dioxidról van szó, hanem esetenként a gyártás során 
keletkező toxikus anyagokról, sőt esetenként meglepő módon talán megújuló energiaforrások 
esetében is olyan anyagok alkalmazásáról, amelyek szükségesek például szélturbinák vagy 
napkollektorok használatához, amelyek radioaktív anyagok.  

Szintén nem meglepő az, hogy amikor megújuló energiaforrásokról beszélünk – 
vegyük például a geotermiát –, milyen energiát használunk, azt az energiát használjuk, amit 
mi röviden földhőnek szoktunk mondani, csak azt felejtjük el, hogy az a földhő miből 
keletkezik. Ez a földhő a föld belsejében zajló nukleáris folyamatból ered. Tehát, mintha egy 
nagy reaktor tetején állnánk, és ennek a reaktornak a kérgéből vezetnénk el a hőt. Megint csak 
szeretnék arra emlékeztetni, hogy amikor a Nap energiájáról beszélünk, milyen energiáról 
beszélünk: a Napban lezajló nukleáris folyamatról, amelynek az egyik mellékterméke a fény, 
és ez a fény jut el fotonok formájában a Föld felszínére, amelynek következtében az élet 
kialakult. Tehát, amikor nukleáris energiáról beszélünk, akkor lehet, hogy ez egy kicsit 
megdöbbentőnek tűnik, de a megújuló energiaforrásokban is jelen van, mint ahogy 
életünkben mindenütt jelen van az atomenergia.  

Rátérnék a konkrét kérdésekre. Amint az itt az előttünk lévő felszólalásokból is 
elhangzott, igen, az energiastratégiában figyelembe vettük azt, hogy 2030 környékén összesen 
több mint hatezer megawattnyi villamos teljesítményt, kapacitást kell és szükséges pótolni. 
Ebben a pótlásban az átmeneti időszakra – és ez nem tíz év, hanem annál egy rövidebb 
időszak, maximum hét évről beszélünk, miután az I-es blokk a tervek szerint 2032-től már 
kivezetésre kerül, tehát maximum hétéves időtartamra működnek együtt a blokkok. Ezen 
4000 megawattnak helye van a hazai villamosenergia-rendszerben.  

Úgy gondoljuk, hogy nemcsak 700-800 munkahelyről van szó. Ez egy alapvető 
közgazdasági tétel, hogy az a befektetett összeg, ami majd a nukleáris technológiában ennek 
alkalmazásával a nemzetgazdaságba befolyik, ennek természetesen lesznek további közvetett 
munkahelyteremtő lehetőségei. Gondoljunk csak arra, hogy a Paksi Atomerőmű létesítése 
előtt Paks egy kis halászfalu volt, kevesebb, mint hatezer fővel, ma összesen húszezer lakos 
lakik abban a városban, akik közvetve, de az atomerőműből élnek, és a környék lakosságának 
a növekedéséről még beszélhetnénk.  

Úgy gondolom, hogy a holnapi nap folyamán lesz egy külön ülése a Fenntartható 
fejlődés bizottságának – elnök asszony, azt hiszem, jól tudom. Ugye?  

 
ELNÖK: Igen, terveztünk egy tematikus ülést holnapra, valóban.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezen a tematikus 

ülésen szeretnénk részletes információkat adni azokra a kérdésekre, amelyek a mai nap 
folyamán fölmerültek. Tehát mind a gazdaságossági kérdésekkel kapcsolatban, az 
összehasonlítási ábrákkal, a kibocsátásokkal kapcsolatosan, minden jellegű választ meg 
fogunk tudni, gondolom, adni… 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, bocsásson meg, de nekünk ugye most kell szavazni arról, ami 

az általános vitára alkalmasságot jelenti. Tehát ami ennek a döntésnek a meghozatalához 
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szükséges információ – és a képviselők erre vonatkozó kérdéseket feltettek –, nyilvánvalóan 
most kell megadni, hiszen a holnapi napon a bizottságunk már nem lesz abban a helyzetben, 
hogy újra terítékre tegye ezt az ügyet. Már, ami a szavazást, illetve a döntés meghozatalát 
jelenti.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Akkor igyekszem 

megadni ezekre a kérdésekre is a válaszokat.  
Szabó Imre képviselő úr kérdése egy rendkívül érdekes kérdés, amiről órákat lehetne 

egyébként vitatkozni, illetve beszélgetni. Az, amit az Európai Unió maga sem tud, és a német 
gazdaság maga sem tud megválaszolni, ez a decentralizált versus centralizált energiatermelés 
kérdése. Ma az Unió nem tudja a választ arra, hogy hol van az a töréspont, amikor a 
centralizált rendszerek működtetése ellehetetlenülhet gazdasági oldalról, és innentől kezdve a 
decentralizált rendszerek kiépítetlensége miatt konkrét piacok omolhatnak össze. 

Az látszik, hogy az EU úgy ment bele, nemcsak az Energiewende, de az egész Európai 
Unió úgy ment bele a jelenlegi energiafejlesztési programjába, hogy ennek a mellékhatásait 
nem mérte fel. Tehát látszik az, amit Bencsik képviselő úr is említett, hogy nem mérték fel 
annak a hatását, hogy a német Energiewende kapcsán mely országok fizetik meg ennek a 
forszírozott programnak a megvalósítása költségeit. Sajnos el kell azt mondanom, hogy ezek 
az országok éppen a V4-es tagországok, illetve ugyanúgy a nyugati oldalról a német 
gazdaságot megtámasztó Benelux-államok és Franciaország. Ezzel kapcsolatban komoly 
szakmai viták vannak európai szinten, ez szinte minden miniszteri ülésen napirenden van, és 
természetesen maga a jelenlegi német vezetés is keresi ezeknek a kérdéseknek a megoldását. 
Mindenesetre látszik az, hogy ezzel kapcsolatban sem az Európai Unió, sem a német gazdaság 
részletes elemzéseket, értékeléseket, prognózisokat nem készített. Tehát erre ma még én se 
tudom a választ, de maga az Európai Unió sem tudja a választ.  

Úgy látjuk, hogy a kapacitások elhelyezésével kapcsolatban eléggé komoly tartalékok 
rejlenek, illetve potenciál várható szintén európai szinten a közlekedés elektrifikációjából, a 
villamos autóknak vagy a hidrogén-üzemanyagcellás autóknak az alkalmazásából. Úgy tűnik, 
hogy például a franciáknál jelentős mértékben alkalmazott háztartási villamos energia alapú 
fűtés megteremti azt a diverzifikációs lehetőséget, hogy bármikor a fogyasztó részére ezt a 
villamos energiát előállító portfoliót a háttérben mobilan, rugalmasan lehessen változtatni 
akár gázalapról villamos alapra, akár megújulóalapra, már ameddig lehetséges.  

Nagy lehetőség lesz a jövőben szintén a Smart-rendszerekben. Ezek a Smart-
rendszerek éppen a közlekedésnek az elektrifikációjából nagy lehetőséget fognak nyújtani az 
energiatárolás lehetőségére, mert ma itt a vita során azért körbementünk nagyon sokszor, csak 
nem mondtuk ki ezt az egyetlenegy kérdést, hogy az energiatárolásnak a kérdése rendkívül 
jelentős lesz, sok problémát meg fog oldani, de ma még ez is gyermekcipőben jár. 
Mindenesetre az Európai Unió most a 2014-2020-as programok során elkezdte az 
energiahatékonyság és az energiatárolás kérdéseit is finanszírozni a programban kiemelten.  

Még egy mondatot szeretnék a nukleáris portfólióval kapcsolatban kiemelni. Oettinger 
energiaügyi biztos maga is kifejtette, hogy ma az Európai Unióban nem lehet elképzelni 
egyetlen nemzetgazdaságot sem, ahol atomenergiából származó áram ne fordulna meg.  

Szél Bernadett alelnök asszony kérdésére a hűtőrendszerrel kapcsolatban máris tudom 
mondani, hogy eredetileg a Paksi Atomerőmű telephelyét 4000 megawatt teljesítményre 
tervezték, és a vízhozam kapacitásától függetlenül a 4000 megawatt minden probléma nélkül, 
határon átterjedő hatás nélkül üzemeltethető. Tehát nem szükséges hűtőrendszert, külön 
hűtőtornyot létesíteni. 
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A jelzett hatásvizsgálatokat az MVM Zrt. a döntés meghozatalához természetesen 
elvégezte, és úgy gondolom, hogy olyan gazdaságos áron lehet majd a villamos energiát 
értékesíteni, amely a piaci viszonyoknak is meg fog felelni… (Közbeszólások.) 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, a kollégáim itt azt mondják, hogy lehet, hogy abból 

hőenergiát termeltek? Mert nem hozzáférhetőek a hatásvizsgálatok.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem termeltek belőle 

hőenergiát.  
 
ELNÖK: Nem, csak nyilván komolyra fordítva a szót, ha arról lenne szíves 

tájékoztatást adni, hogy hol hozzáférhetők ezek a hatásvizsgálatok, hatástanulmányok… 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A hatástanulmányokat 

éppen a holnapi nap folyamán kívántuk bemutatni a tisztelt bizottság tagjai részére, ahol a 
részletes elemzések éppen a költséghatékonysággal kapcsolatban, illetve a költségekkel 
kapcsolatban szerepelnek. (Szabó Imre: Az nagyon jó, csak ma döntünk róla. - Dr. Aradszki 
András: Szavazzunk, elnök asszony!) 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Látva, hogy a képviselőtársaim is 
készülnek, és figyelemmel arra, hogy ma megkezdődik ennek a vitája, vezérszónoki 
felszólalások lesznek, és a szavazásokat követően pedig folytatódik az általános vita, így én 
arra kérem a képviselőtársaimat, hogy az általános vitára való alkalmasságról döntsünk.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ennek a javaslatnak az általános 
vitára való alkalmasságát. (Szavazás.) 11 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
4 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Nincs tartózkodás. Megállapítom, 
hogy a bizottság támogatta.  

Aradszki András képviselő urat kérjük arra, hogy a bizottság nevében a többségi 
álláspontot ismertesse. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki a kisebbségi álláspontot 
ismertetni kívánja, vagy egyáltalán kívánják-e ismertetni. (Jelzésre:) Szél Bernadett alelnök 
asszony ezt felvállalja.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A miniszterelnök úr viszonválaszát követően folytatjuk ezt 
az ülésünket a Parlamentben, így most csak felfüggesztem az ülést. A kollégáim jelezni 
fogják, hogy melyik ülésteremben folytatjuk ma délután.  

Köszönöm szépen. Viszontlátásra körülbelül másfél óra múlva! 
 

(Szünet 12.57 – 14.44., folytatás az Országház főemelet 61. számú termében.) 
 

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! (Schmidt Csaba és Kapus Krisztián 
megérkeznek.) Akkor folytatjuk tovább az ülésünket. Nekem lenne egy ügyrendi indítványom, 
tekintettel arra, hogy a folytatólagos ülésünkön a következő napirendi pontunkban Szél 
Bernadett képviselő asszony, alelnök asszony indítványa szerepel, de ő még napirend előttit 
mond, hozzászól a plenáris ülésen.  
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A napirendi pontok sorrendjének módosítása 

Így az a javaslatom, hogy térjünk át a harmadik napirendi pontunkra, amennyiben 
önök ezt elfogadják. Kérdezem, hogy elfogadják-e. (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag 
elfogadja a bizottság. Köszönöm szépen.  

Az atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés 
(J/12336. szám) (Általános vita)   

Ebben az esetben rátérünk a harmadik napirendi pontunkra, ez a J/12336. számú 
jelentés az atomenergia 2012. évi hazai alkalmazásának biztonságáról. Ennél a napirendi 
pontnál köszöntöm ismételten Kovács Pál államtitkár urat, illetőleg köszöntöm Fichtinger 
Gyula főigazgató urat. Kérdezem, hogy az államtitkár úr fogja-e a szóbeli kiegészítést tenni, 
vagy pedig főigazgató úr.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Asszony! Úgy gondolom, hogy mind a ketten. Én egy nagyon rövidet, és utána a technikai 
kérdésekre átadnám a szót a főigazgató úrnak.  

Köszönöm szépen. (Dr. Turi-Kovács Béla megérkezik az ülésre.)  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor először államtitkár urat illeti a szó.  

Kovács Pál szóbeli kiegészítése 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
elnök asszony. Tisztelt bizottsági Tagok! 2012 egy eléggé jelentőségteljes év volt az 
atomerőmű és egyáltalán az atomenergia alkalmazásával kapcsolatosan, hiszen 2012-ben 
lezárult az európai stresszteszt, amely a fukusimai üzemzavart követően elhatározta azokat a 
főbb intézkedéseket, amelyek európai szinten a nukleáris biztonság javítását eredményezték.  

Ezen belül lezárult az a vizsgálat is, ami a Paksi Atomerőművet mint engedélyest 
minősítette ezen stresszteszt keretén belül, és meg kell erősítsük, hogy ebben a Paksi 
Atomerőmű és a magyar biztonsági kultúra egy nagyon jó minősítést kapott. 

Egy másik jelentőségteljes állomás és esemény volt az, hogy jelentős előrelépést 
tettünk a hazai radioaktív hulladékok és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezése 
terén, amikor az év végén, 2012-ben átadásra került Bátaapátiban a kis és közepes aktivitású 
radioaktívhulladék-tároló.  

Úgy gondolom, hogy ez a két pont volt az a legjelentősebb esemény, amely 2012-t 
jellemezte. Úgy gondolom, hogy javasolnám önöknek a nemzetközi kötelezettségünk 
teljesítését. Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy javasolja ezt a parlament részére is 
jóváhagyásra, hiszen ezzel a jelentési kötelezettségünket tesszük meg a nemzetközi 
szervezetek felé.  

Természetesen a további kérdésekre állunk rendelkezésre.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Öné a szó, főigazgató úr! 

Fichtinger Gyula szóbeli kiegészítése 

FICHTINGER GYULA főigazgató (Országos Atomenergia Hivatal): Köszönöm 
szépen, elnök asszony. Egy nagyon rövid kiegészítést tennék hozzá. Bár az anyagból 
kiolvasható, de úgy gondolom, hangsúlyozni kellene, a Paksi Atomerőmű I-es blokkja 
üzemidő-hosszabbításának biztonsági engedélyezését 2012-ben befejeztük. Igazolást nyert az, 
hogy további húsz év tartalék van az I-es blokk műszaki berendezéseiben.  
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Ezenkívül, a nemzetközi kötelezettségűekre utalva, szeretném megjegyezni, hogy a 
budapesti kutatóreaktornál az úgynevezett nagy dúsítású fűtőelemeket visszaszállítottuk 
Oroszországba. A zónában 2012-ben már csak kis dúsítású fűtőelemek voltak találhatóak. 
Tehát itt eleget tettünk a nemzetközi elvárásoknak. 

Továbbá szeretném megjegyezni a stressztesztre visszautalva, hogy azon túlmenően, 
hogy az atomerőművet biztonságosnak ítélte a nemzetközi felülvizsgálat is, példaként 
említették a Magyarországon jól bevált gyakorlatot, az időszakos biztonsági felülvizsgálat 
módszerét. Egyebek mellett a fukusimai tapasztalatoknál ennek nagy szerepe van, amikor 
megfogalmazzák a jövőbeni teendőket. Itt egy apróság, hogy az Amerikai Egyesült Államok 
nukleáris biztonsági hatósága, az NRC is tanulmányozta, hogy hogyan zajlik nálunk ez a 
folyamat. Tehát mindenképpen érdemes erre odafigyelni. 

Azonkívül ugyancsak ide kapcsolódik, hogy 2008-ban az utolsó időszakos 
felülvizsgálatnál a Paksi Atomerőműben megfogalmaztunk olyan javító intézkedéseket, 
amelyeket mások csak 2011 után ismertek fel és határoztak el. Tehát bizonyos tekintetben az 
időszakos biztonsági felülvizsgálatok vonatkozásában elébe mentünk a nemzetközi 
fejlődésnek és gyakorlatnak. A hatóság a többi hatósággal közösen felügyelte a nukleáris 
létesítményeinket, megfelelő és kiváló együttműködés alakult ki a társhatóságokkal.  

Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna hozzátenni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Tisztelt Képviselőtársaim! 

Megnyitjuk a vitát a benyújtott jelentésről. Kérdezem önöket, van-e kérdés, vélemény, 
javaslat az államtitkár úrhoz, illetve főigazgató úrhoz. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
hogy nincs sem kérdés, sem javaslat. Ebben az esetben akkor le is zárom. Nyilván egy éves 
beszámolóról van szó, így ebben mindenki megtalálta azokat az adatokat, illetőleg azt a 
tájékoztatást, amit szükségesnek ítélt. Így a szavazás következik.  

Határozathozatal 

Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja a jelentés plenáris ülésen történő 
általános vitáját. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen a főigazgató úrnak és az államtitkár úrnak is. 

Az atomenergiával kapcsolatos fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről 
szóló törvényjavaslat (T/13492. szám) (Dr. Szél Bernadett (LMP) képviselő önálló 
indítványa) (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános 
vita)   

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a következő napirendi pontunkra. Ez ismételten, a 
változatosság okán az atomenergiával kapcsolatos fenntarthatósági szempontok 
érvényesítéséről szóló T/13492. számú javaslat, amelyet Szél Bernadett képviselő asszony, 
alelnök asszony nyújtott be a parlamentnek, és ennek a tárgysorozatba-vételéről kell a 
bizottságunknak dönteni. Már úton van az alelnök asszony, és pillanatokon belül ideér, hogy 
ennek a feladatunknak is eleget tudjunk tenni, így két perc technikai szünetet szeretnék addig 
elrendelni. Köszönöm szépen. (Rövid szünet. – Dr. Szél Bernadett megérkezik.)) 

Tisztelt Képviselőtársaim! A felvezetésemet követően arra kérem Szél Bernadett 
alelnök asszonyt, hogy amennyiben kívánja, kérem, a módosító indítványát szóban is 
egészítse ki. Öné a szó.  
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Dr. Szél Bernadett szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a lehetőséget, 
elnök asszony, és a türelmet is az elnök asszonynak is és az egész bizottságnak.  

Ezt a módosító javaslatot még abban a korábbi időszakban nyújtottam be, amikor már 
érzékelhető volt, hogy Paks II.-vel kapcsolatban a kormány konkrét terveket fontolgat, de 
nem tudhattunk róla, hogy ilyen gyorsan fognak az események zajlani, viszont minden egyes 
szót, amit ebben leírtam, a mai napig érvényesnek gondolok, és bízom benne, hogy önök is 
egyet fognak érteni a gondolataimmal. (Koncz Ferenc megérkezik.) 

Az a megfontolás vezetett arra, hogy ezt a módosító javaslatot beadjam, hogy ha 
atomenergiáról döntünk, akkor a gazdasági hatásokat sokan és sokszor fontolgatják vagy 
beszélik végig, de vannak olyan diskurzusok, amelyekben a fenntarthatósági szempontok 
olykor háttérbe szorulnak. Jó példa erre az is, hogy például télen a gazdasági bizottságot 
szükségesnek látták tájékoztatni a kapacitásfenntartásnak nevezett kapacitásbővítésről az 
akkori illetékes kormánytagok, de például hozzánk, a Fenntartható fejlődés bizottságába nem 
jöttek el. Én azt gondolom, hogy kötelességünk a nukleáris energia kapcsán a fenntarthatósági 
szempontokat maximálisan figyelembe venni, és ennek az Országgyűlésben megvan a maga 
helye, méghozzá a Fenntartható fejlődés bizottsága, ahol ezek megtörténnek. 

A javaslatom alapvetően arra irányul, hogy ha bárki ebben az országban nukleáris 
létesítményt hoz létre, vagy radioaktív hulladéktárolót létesít, vagy esetleg egy meglévő 
atomerőművet új blokkokkal bővít ki, akkor a Fenntartható fejlődés bizottságának a javaslatát 
köteles legyen figyelembe venni. Tehát egész egyszerűen azt szeretném, ha kikerülhetetlen 
lenne a Fenntartható fejlődés bizottsága minden egyes olyan esetben, amikor bárki az 
atomerőművel vagy az atomerőműhöz szorosan kapcsolódó radioaktívhulladék-tárolóval 
kapcsolatos megmozdulásokat szervez. Erre irányul alapvetően a javaslatom. Nyilván amit 
hozzáadtam indokolást, az pontosan arról szól, amit itt az előbb szóban is ismertettem, de 
hozzáteszem, az általános indokolásban látják azt az alapvető kitételt, amit már jó ideje 
hangoztatok, és amellyel kapcsolatban sok vitám van úgy kormányoldalról, mint akár az 
ellenzékben, hogy Magyarország számára két út van: az egyik a nukleáris út, a másik pedig a 
zöldenergia és a fenntarthatóság útja. Aki az egyiket választja, az a másikat nem tudja 
választani. Mindazonáltal a mostani szakaszban, azt gondolom, egy alapvető biztosítás, egy 
alapvető garancia lenne az az atomerőművel kapcsolatos cselekményekhez, ha a Fenntartható 
fejlődés bizottsága a lehető legerősebb jogosítványokat tudná megkapni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt ebben megnyitnánk a vitát, a kormány 

álláspontját kérném szépen az államtitkár úrtól. Államtitkár úr! 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök asszony. A tárca álláspontját tudom ismertetni: a tárca a javaslatot nem támogatja. 
(Kővári János jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elsőként Kővári János képviselő úrnak adok szót. 

Képviselő úr! 
 

Kérdések, hozzászólások 

KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon rövid időnk van, 
biztosan nem tudunk végigmenni azon, hogy a fenntarthatóság egyébként minden 
beruházásnál fontos, nemcsak a Paksi Atomerőmű vonatkozásában. Ilyen értelemben a 
képviselő asszonynak az indítványa egy kicsit nehezen értelmezhető, mert minden egyes 
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beruházásnak itt meg kellene jelennie, sőt nemcsak beruházásnak, hanem minden egyes 
területfejlesztési kérdésnek és sok mindennek, mert a fenntarthatóság alapja nem 
környezetvédelmi szempont pusztán, hanem egy ökológiai, gazdasági, társadalmi rendszer a 
fenntarthatóság, ilyen értelemben minden egyes indítványt kellene a bizottságnak tárgyalnia – 
gondolom, ez nem működne.  

A gondolatával annyiban mindenképpen egyetértek, hogy elmaradt Paksnak a 
fenntarthatósági vitája, magam is hiányolom ezt, hiszen ezek a szempontok már elhangzottak 
az előző bizottsági ülésen délelőtt, hogy mi mindenre várnánk a választ, amelyekre nem 
kaptunk választ délelőtt sem, és attól félek, hogy ebben a két percben sem fogunk. Amúgy 
alapvetően a szempontrendszerét én támogatásra méltónak tartom, de ez a technikai megoldás 
nem igazán jó.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Tisztelt 

Képviselőtársaim! 15 órától 15 óra 30 percig fogunk szavazni, úgyhogy nyilván még arra 
lehetőség van, hogy a titkos szavazásban részt vegyünk, viszont én – a türelmükkel nem 
visszaélve – szeretném kérni Turi-Kovács Béla alelnök urat, hogy elnököljön addig, amíg én 
is szeretnék két mondatot mondani.  

 
(Az elnöklést dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Parancsoljon!  
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Azzal együtt, hogy én 

nyilvánvalóan támogathatónak ítélem ezt a javaslatot, viszont két aggályomat engedjék meg, 
hogy megosszam önökkel. Ugyanis az, amit a képviselő asszony indítványoz, hogy minden 
ilyen esetben legyen a Fenntartható fejlődés bizottságának szava, nyilvánvalóan azért nem 
értelmezhető számomra, mert többnyire a bizottságokban kormányzópárti többség uralkodik. 
Én azt gondolom, hogy önmagában azt a célt tekintve, amit szeretne elérni azzal, hogy legyen 
egyfajta olyan felülvizsgálati szerepe, ami, úgymond, a politikai csatározások színterét 
kikerülve tényleg a fenntarthatósági szempontokat veszi figyelembe, ebben az esetben sokkal 
praktikusabbnak találnám, ha azt mondjuk, hogy minden esetben kötelező egy olyan 
bizottságot létrehozni, amely paritásos, és legyen konszenzuskötelezett.  

Ennek lenne egyik oldalon értelme, ha ezt akarjuk. Ha nem ezt akarjuk, akkor viszont 
a szakmapolitikát kell hagyni. Ha viszont szakmapolitikai supervisori szerepet adunk 
bárkinek, akkor azt gondolom, hogy arra nem politikai testületet kell felkérni, hanem akkor 
legyen kötelező valami olyan testület létrehozása – gondolok itt például a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanácsra –, ahol ülnek szakmai civil szervezetek, köztestületek, 
sorolhatnám tovább. Tehát annak inkább látnám értelmét.  

Tehát a szándékot én jónak tartom. Mondhatnám azt, hogy alkalmas tárgyon 
alkalmatlan eszközzel végrehajtott kívánság. Így én azt kell mondjam, hogy ezzel adunk a 
dolognak egy olyan indíttatást, amivel semmivel sem fog többet elérni, mint amit például a 
gazdasági bizottság jelenleg tesz. Én így alkalmasabbnak találnám átdolgozva például, vagy a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsot ebben felkérni, hiszen az konszenzusra kötelezett, 
egészen más összetételű, és igenis a civil szférát is magában foglaló testület. Vagy ha nem ez 
a kívánság, akkor viszont egy merőben szakmai testületnek adnám ezt a kérdést.  

Köszönöm szépen. (Dr. Turi-Kovács Béla jelentkezik.) 
 

(Dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke, átveszi az ülés vezetését.) 
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ELNÖK: Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a szó. És visszavettem az elnöklést.  
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: A szándékot én is 

olyannak gondolom, aminek van értelme. Azonban az, amire irányul, ahhoz vagy az 
Országgyűlés… – sőt mind a kettőt. (Cseresnyés Péter megérkezik.) Mind a házszabályt 
módosítani kellene, mind pedig az Országgyűlésről szóló határozatot módosítani kellene. 
Adott esetben ugyanis nincs egyetlen bizottságnak sem olyan döntési jogosítványa, amellyel 
bizottság esetében olyan végleges döntést hozna, ami a parlament döntését váltaná ki. Ilyen 
jogosítvány nincs. De az lehetséges, hogy valami – nem tudom még pontosan, mi a jogi 
megoldás, gondolkodni kéne rajta, hogy főbizottságként kerüljön kijelölésre minden olyan 
előterjesztésnél, amelyik bizonyos köröket érint.  

Azt én is érzékelem ugyanis, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága számos olyan 
ügyben, ami egyébként a fenntarthatóságot lényegileg érinti, legfeljebb úgy tárgyalja mint 
egyik bizottság, de nem mint az ügy főbizottsága. Tehát azt gondolom, hogy abban lehetne 
változás, és változásra szükség is lenne, akár abban is, amit itt a képviselő úr mondott, hogy 
bizonyos beruházások esetében is, ha már úgy hívjuk, hogy nem környezetvédelmi, hanem 
Fenntartható fejlődés bizottsága, akkor a fenntartható fejlődéssel összefüggő kérdésekben ez 
megtörténjen. De azt gondolom, hogy ez valahogy ott kell hogy eldőljön, amikor a házszabály 
és az Országgyűlésről szóló határozati javaslat eldől.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Van-e egyéb vélemény, javaslat, kérdés? 

(Senki sem jelentkezik.) Öné a szó, alelnök asszony, viszonválaszra. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a tartalmas 

megjegyzéseket. Én igazából csak örülnék neki, ha ezt a módosító javaslatomat 
továbbfejlesztve, sőt kiteljesítve viszontláthatnám itt, az ágendán. Arra bátorítok minden 
képviselőt, akit megihletett az, amit én letettem az asztalra, hogy ha most nem is fogja 
megszavazni – mert a szavakból arra következtetek, hogy ez most itt nem fog támogatást 
kapni –, ne felejtse el azokat, amiket itt mondott, és ezeket az érveket a szívén viselve tegyen 
le olyan módosító javaslatot vagy bármilyen jogilag is helytálló megoldást az asztalra, amely 
a XXI. században, ami nagymértékben a fenntarthatóságról fog szólni, ezt a bizottságot, vagy 
egy olyan testületet, amely a fenntarthatóság felett tud őrködni a parlament mindennapjaiban, 
helyzetbe tudja hozni.  

Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy ez a módosító javaslat konkrétan akkor 
született, amikor nem is olyan rég még novemberben ez a bizottság, ahol most ülök, azzal 
szavazta le Paks II. napirendre vételét, hogy még nem időszerű a kérdés. A mai napon, azt 
gondolom, hogy erre mindannyiunknak emlékeznünk kell.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, hogy azért majd még lesz alkalom ennek a 

kérdésnek a kiteljesítésére. Bár megjegyzem, én azt gondolom, hogy önmagában ebben a 
ciklusban a bizottság legalábbis igyekezett a fenntarthatósági szempontokat, és nem csak és 
kizárólag a környezeti szempontokat figyelembe venni, hanem a gazdasági, társadalmi, 
szociális és ökológiai szempontokat együtt. Reméljük, hogy a jövő még inkább lehetőséget ad 
arra, hogy ennek ne csak az intézményrendszere, hanem valóban a szempontrendszere is 
biztosítva legyen.  

Határozathozatal 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem önöket, ki az, aki támogatja ennek a javaslatnak 
a tárgysorozatba-vételét. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 2 
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igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság nem vette tárgysorozatba. 
Köszönöm szépen, alelnök asszony.  

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyebek napirendi pont következik. Tájékoztatásul 
mondom, hogy van néhány jelentésünk, amit szeretném, ha még ebben a ciklusban 
áttekintenénk a 13-ai utolsó ülésünkig. Nyilván szeretném ezt egy olyan napirenddel tenni, 
hogy ha lehet, akkor ne legyenek önök sem teljes egészében leterheltek ezzel.  

A mai paksi napirendünkhöz már most tudni, hogy módosító javaslat érkezett, Jávor 
Benedek képviselő úr módosítóit láttam eddig. Tehát ez ügyben valamikor majd döntenünk 
kell. És van még egy holnapi ülésünk, ahol ismét Paks kerülne napirendre. Kérdezem önöket, 
van-e más egyéb vélemény. (Jelzésre:) Bartos Mónika képviselő asszony kért szót. 

 

Bartos Mónika ügyrendi javaslata 

BARTOS MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Képviselőtársaimat 
kérdezem, vagy felvetem képviselőtársaimnak, hogy mivel ma két és fél órát vitáztunk Paks 
kérdésével kapcsolatban, és én úgy érzékeltem, hogy nagyon sok vélemény elhangzott, hogy 
látja-e elnök asszony, illetve képviselőtársaim azt, hogy a holnapi bizottsági ülésen még olyan 
információkat kaphatunk, ami mindenképpen feltétlenül szükségessé teszi, hogy ebben a 
kérdésben holnap összeüljön a bizottság. Mert amikor még a holnapi ülésünk időpontját 
kitűztük, akkor nem tudtuk, hogy ma ugyanez a téma kerül napirendre. Kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy mi erről a véleményük.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársam! Ahogy Szél Bernadett alelnök 

asszony is jelezte, azt hiszem, többször is ma, legutóbb, épp a legutolsó napirendnél, hogy 
végül is, amikor ezt kezdeményeztük tavaly ősszel, akkor azt még nem tudtuk, és amikor ezt 
napirendre tűztük, hogy gyakorlatilag a mai napon már elénk kerül az a megállapodás, ami 
Magyarország és Oroszország között létrejött a paksi bővítéssel kapcsolatosan. Nyilván azzal 
együtt is, hogy ma, beleértve másik két előterjesztést is, amit most tárgyaltunk, hiszen a 
hármas napirendet már előrevettük – ezt csak alelnök asszonynak jelezném, a jelentést, addig, 
amíg az ön jelenlétét is vártuk –, ahol nyilván minden kérdés felmerült, és várhatóan a 
plenáris ülésen kerülnek ezek a kérdések ma este már sorra. (Dr. Daku Magdolna belép az 
ülésterembe.) 

Nem tudom, hogy megtudhatunk-e egyáltalán olyan új információt, ami ma a plenáris 
ülésen esetlegesen nem fog elhangzani, ami egyébként az általános vitában felmerülhet. 
Köszöntöm Daku Magdolna főosztályvezető asszonyt, a Bizottsági Főosztály vezetőjét 
körünkben.  

Nyilván erről az indítványról, amit Bartos Mónika képviselő asszony tett, néhány szót 
váltanunk kell.  

Szél Bernadett alelnök asszonyt illeti a szó. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Amikor arról 

beszéltem, hogy akkor még nem sejthettük, hogy mi vár ránk, akkor még konkrétan erre a 
módosítóra gondoltam, nem a holnapi bizottsági ülésre. Annál is inkább, mert maga Kovács 
Pál helyettes államtitkár úr mondta azt, hogy szeretne számunkra különféle számításokat 
bemutatni a holnapi bizottsági ülésünk alkalmával. 
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Így én mindenképpen ragaszkodnék hozzá, hogy igen, holnap jöjjünk össze, és legyen 
bizottsági ülés, ahol számos kérdésre, amire ma nem kaptam választ, arra választ kaphatnék, 
illetve azokat az ígért számításokat, amelyeket bizonyosan a jegyzőkönyvben is rögzítették, 
hogy a helyettes államtitkár úr megígért nekünk a bizottsági ülésünk délelőtti szakaszán, 
holnap láthatnánk.  

Azonkívül azért én nem adnám fel abbéli reményemet sem, hogy a miniszter asszony 
esetleg megtisztelne minket a személyes jelenlétével, tekintve, hogy csak ő volt az a 
miniszter, aki ezt a szerződést aláírta. Úgyhogy én a magam részéről ragaszkodnék hozzá, 
hogy holnap legyen bizottsági ülés, és téma legyen rajta a paksi paktum.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor reggel, délben, este paksi paktum, mert ma 

este is erről fogunk tárgyalni.  
Elhangzott egy indítvány, amit Bartos Mónika képviselő asszony tett, azzal együtt, 

hogy nyilván holnap a módosítókról egyébként kell néhány szót váltanunk, hiszen azokról 
szavaznunk is kell, tekintettel arra, hogy holnap lesz a részletes vita, ha jól tudom. Kérdezem, 
hogy kíván-e még bárki szólni. (Közbeszólások: Szavazzunk!) Amennyiben nem, akkor 
szavazunk.  

Határozathozatal 

Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Bartos Mónika képviselő asszony 
javaslatát, miszerint ma már közel három órában csak paksi kérdéseket tárgyaltunk, azt már 
meg se kérdezném, hogy egyáltalán meggyőzhető lenne-e például az alelnök asszony abban, 
hogy változtassa meg az adatok alapján a véleményét, de nyilvánvalóan ez részemről csak egy 
költői kérdés volt. Mindezekkel együtt kérdezem önöket, támogatják-e Bartos Mónika 
képviselő asszony javaslatát. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 
10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. Megállapítom, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy a mai vitával, illetőleg a 
plenárison lezajló vitával gyakorlatilag ezek a kérdések megválaszolhatók.  

Nyilván én ezzel együtt arra fogom kérni az államtitkár urat, hogy a tárca képviselőjét 
is esetleg arra kérje, hogy a plenáris ülésen ismertesse azokat a dolgokat, amik esetlegesen 
még az ön mondandójával együtt is kimaradtak a mai tájékoztatójából, ha van olyan, illetőleg 
kérdezem, hogy azok a háttéranyagok, amelyekre ön is utalt a hatásvizsgálat, hatáselemzések 
kérdésében, esetleg betekinthetők-e. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök 

Asszony! Tisztelt Bizottság! Mindazt, ami az üzleti tárgyalásokat nem érinti, természetesen 
ismertetni fogjuk önökkel. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát betekinteni nem lehet, hanem a plenáris ülésen 

szóban történik. Tehát nincs olyan anyag, amely esetleg megtekinthető.  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Lesz olyan anyag, 

amit fogok hozni magammal. Lesz olyan természetesen. 
 
ELNÖK: Leszavazta most a bizottság ezt a holnapi tájékoztatót. Az a kérdésem, hogy 

küldene-e holnapra anyagot akkor nekünk erre vonatkozóan. 
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Igen, tudok küldeni.  
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Elnöki zárszó 

ELNÖK: Akkor ez a kérésem, államtitkár úr, és ezzel szerintem megoldottuk ezt a 
dolgot. Az államtitkár úr fog küldeni nekünk anyagot, holnap a módosító indítványok 
tárgyalására ülünk össze, és a további viták pedig a plenárison zajlanak. 

Államtitkár úr, képviselőtársaim, köszönöm. Viszontlátásra! Holnap várhatóan 10 óra 
körül fogunk a módosító indítványokról tárgyalni, szavazás után, várhatóan valahol itt.  

Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 13 perc.) 
 

 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla 
a bizottság alelnöke 

 

 Dr. Szili Katalin 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Morvai Elvira és Horváth Éva Szilvia 


