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Az ülés résztvevői

Az albizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Koncz Ferenc (Fidesz), az albizottság elnöke és
Bödecs Barna (Jobbik), az albizottság alelnöke

Bartos Mónika (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Jávor Benedek (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Schmidt Csaba (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Olajos Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 44 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BÖDECS BARNA (Jobbik), az albizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
reggelt kívánok! Egy szokatlan pozícióban, az energetikai albizottság alelnökeként az
energetikai albizottság első ülését megnyitom. Megállapítom, hogy az albizottság 9 tagja van,
közülük hatan vagyunk jelen, egy helyettesítés is van, ilyen értelemben határozatképesek
vagyunk.

Az albizottság megalakulása

Az albizottság munkarendjének és munkatervének megvitatása

Elnöki előterjesztés

Az elnök úr felkért engem, hogy bejelentsem: az a kérése lenne, illetve az az
indítványa lenne, hogy albizottságunk, amely a mai nappal megalakul, a jövőben kéthavonta
ülésezzen, ez lenne a rendszeres ülésezés, illetőleg szükség szerint is összehívható legyen, a
szükség szerinti összehívás olyan stratégiai kérdésekben vagy olyan benyújtott, konkrét
javaslatok esetében történne meg, amelyek aktualitást adnak egy, a rendszerestől eltérő,
korábbi ülésösszehívásra. Ezt akkor mint első előterjesztést az albizottság elé terjeszteném,
illetve megkérdezem, hogy az ülésezés rendjére vonatkozólag bármely tagunknak van-e eltérő

javaslata. Köszönöm.
(Dr. Aradszki András jelzésére:) Tessék!

Kérdések, hozzászólások

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak egy technikai jellegű kérdésem van az
előkészítéssel kapcsolatban. Úgy emlékszem, annak idején, amiről arról döntöttünk, mármint
a bizottságban, hogy ez az energetikai albizottság meg fog alakulni, akkor az a határozat
született, hogy ez az energetikai albizottság a Gazdasági és informatikai bizottsággal közös
albizottság lesz. Ehhez képest én úgy látom, hogy a Gazdasági és informatikai bizottság
megalakította az albizottságát, ezek szerint mi is meg szeretnénk alakítani a magunk
albizottságát. Hogy lesz összhangban az eredeti bizottsági határozatunkkal ez a megalakítás?
Köszönöm.

ELNÖK: A kérdésre itt helyben nem tudok válaszolni, viszont Koncz Ferenc elnök
urat akkor megkérem… (Dr. Nagy Andor jelzésére:) Nagy Andor kér szót.

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Én nem látom értelmét annak, hogy két külön
energetikai albizottság legyen. Sokkal érdekesebb is meg eredményesebb is lenne, ha a két
albizottság együttesen ülésezne. Ezért az elnök urat szólítsuk fel, hogy kezdeményezze, hogy
a gazdasági bizottság energetikai albizottságával együttes üléseink legyenek. Jó lenne egy
helyen ütköztetni a környezetvédelmi meg a gazdasági szempontokat, mert ha külön-külön
megyünk, az szerintem nem célravezető.

ELNÖK: Alelnök úr, úgy tudom, hogy a Mezőgazdasági bizottságnak is van egy
energetikai albizottsága (Dr. Nagy Andor: Azt is!), tehát akkor igazából az elnök urat arra
kérnénk meg, hogy mindkettőt keresse meg, és kezdeményezze, hogy amennyiben az
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albizottságok összeülnek, akkor az közösen történjen meg. (Bartos Mónika: Ugyanezt
akartam mondani.) Köszönöm szépen.

(Jávor Benedek jelzésére:) Tessék!

JÁVOR BENEDEK (LMP): A Mezőgazdasági bizottságnak csak egy megújuló
energiás albizottsága van. Én azt gondolom, hogy formailag az működik, hogy a három
bizottságban külön-külön albizottságok vannak, és ezeknek az üléseit valóban szerintem is
érdemes összehangolni. Tehát hogyha olyan téma van napirenden, amely az
agroüzemanyagokkal, mezőgazdasági, megújuló energiákkal kapcsolatban áll, akkor nyilván
érdemes a három albizottságnak együttesen üléseznie. Nem biztos, hogy minden energetikai
ülésnél be kell vonni a Mezőgazdasági bizottság megújuló energiai albizottságát is. Azt
gondolom, valóban az albizottságok elnökeinek a feladata, hogy hangolják össze a három
albizottság munkáját.

ELNÖK: A gyakorlat is azt mutatja, hogy ezek az albizottságok értelemszerűen
bizottságonként alakulnak meg, és nagyon helyes, ha a munkájukat összehangolják. Én tehát
az elnök úr felé kezdeményezni fogom, hogy az ülésezéseink rendjét egyben igazítsuk a többi
albizottság ülésrendjéhez is. Ilyen értelemben a szükség szerinti ülésezés nagy valószínűség
szerint kapcsolódna a többi albizottság ülésrendjéhez, hiszen ha olyan stratégiai kérdés vagy
konkrét javaslat születik, amely miatt az albizottságunk összehívását kezdeményezzük, akkor
az elnök úr meg fogja keresni a többi albizottság vezetőjét is, és ezáltal minden bizonnyal
közös albizottsági ülés megtartására kerül sor.

Kérdezem viszont, hogy az ezen túlmenő, rendszeres, kéthavonkénti ülésezéssel az
albizottság tagjai egyetértenek-e.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tudom, hogy nem illik, de azért rakjunk egy
kicsit rendet! Van egy érvényes bizottsági határozatunk, hogy a Gazdasági és informatikai
bizottsággal közösen létre fogunk hozni egy közös energetikai albizottságot. Én úgy
gondolom, ez egy nagyon jó ötlet volt akkor, ami valahogy gellert kapott. Mert – valljuk be
őszintén! – hogyha ez a bizottság nem közös bizottság, akkor sok esetben el fog menni
egymás mellett, többletszervezési igényt gerjeszt, hozzá kell tenni, hogy működésében is,
hogy hogyan lesz az határozatképes, tehát akkor valamiféle más szabályozást kellene csinálni.
Szerintem vissza kellene menni a kályhához, és újra kellene gondolni ezt, hogy lehetséges-e a
Gazdasági és informatikai bizottsággal közös energetikai albizottságot létrehozni. Ez volt az
eredeti határozat.

ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. Eszerint fogunk akkor eljárni, az elnök urat
erre fogjuk megkérni, hogy első körben az eredeti határozatunknak próbáljon érvényt
szerezni.

Helyesnek tartják-e azt az értelmezésemet, hogy bármely verzió valósulna is meg, az
azt jelenti, hogy a stratégiai kérdéseket és konkrét javaslatokat az albizottságok közösen
vitatnánk meg, avagy ha egy albizottság alakulna, akkor ez nyilvánvaló. Viszont a jelenlegi
felállási rendünkben van egy olyan, hogy az elnök úr kéthavonta akkor is kezdeményezne
ülést, hogyha egyébként arra konkrét ügy nem merül fel. Tehát a rendszeres üléstervvel
egyetért-e a bizottsági tagság? Nem tudom, hogy ezt megszavazzuk-e. Köszönöm. (Senki nem
jelentkezik.) Ha nincs észrevétel, akkor szavazásra tenném fel a kérdést, hogy függetlenül a
más albizottságokkal tartott együttes ülésektől, avagy a Gazdasági és informatikai
bizottsággal közös albizottság létrehozására tett kísérlettől, albizottságunk, amennyiben
önállóan működik, tartson-e kéthavonta rendszeres ülést.



- 7 -

FEJÉR ANDOR (Fidesz): Elnézést, ügyrendi lesz a javaslatom. Ha a bizottságunknak
olyan határozata van, hogy közös bizottságot hozunk létre, akkor most erről nem
szavazhatunk. Akkor vissza kell vinni a bizottsághoz döntésre ezt a javaslatunkat, hogy egy
önálló, csak a bizottságunk által működtetett albizottságot hozzunk létre, és akkor van
értelme. (Megérkezik Koncz Ferenc.) Mert így most meghatározzuk az ügyrendet,
meghatározzuk, hogy mit szeretnénk, holott a bizottságtól nem kaptunk felhatalmazást arra,
hogy önálló albizottságot működtessünk. Nem tudom, érthető-e, amit mondani akartam.

ELNÖK: Igen, köszönöm. (Az elnök dr. Szalóki Gyulával egyeztet.)
Tekintettel arra, hogy idő közben megérkezett körünkbe Koncz Ferenc elnök úr,

átadom az elnöklést az elnök úrnak. Közben Nagy Andor úr röviden ismerteti az elnök úrral
az eddig elhangzottakat. (Megtörténik.)

(Az ülés vezetését Koncz Ferenc, az albizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Elnézést kérek, kissé akadályoztatás alá kerültem, volt
egy kis balesetem, és emiatt késtem egy jó pár percet. Úgy látom, hogy nem sok időnk van,
mert a főbizottságunk 9 órakor kezd. Megtörtént a megalakulás, ugye, és…

BÖDECS BARNA (Jobbik): Akkor röviden ismertetem a történteket.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

BÖDECS BARNA (Jobbik): Igazából megalakultunk. Két probléma merült fel. Az
egyik az, hogy képviselőtársaim emlékeztettek rá, hogy az albizottság megalakulásának
elhatározásakor született egy olyan döntés, hogy ezt az albizottságot a Gazdasági és
informatikai bizottsággal közösen hozzuk létre. Idő közben ott is alakult egy albizottság,
ezáltal felmerült egy olyan kérés az elnök úr felé, hogy keresse meg a Gazdasági és
informatikai bizottság Energetikai albizottságát, hogy volna-e mód ezt a két albizottságot
összevonni, tehát hogy ne külön-külön működjünk, hanem együtt. Amennyiben nem, arra az
esetre is kialakult itt egy olyan álláspont, hogy a Gazdasági és informatikai bizottság
albizottsága, a Fenntartható fejlődés bizottság albizottsága, illetőleg a Mezőgazdasági
bizottság Megújuló energiával foglalkozó albizottsága a stratégiai és az aktuális, eseti
ügyekben tartandó üléseit közösen tartsa, azaz ne külön-külön tárgyaljuk meg, és hozzunk
ilyen ügyekben határozatot.

A kéthavonkénti, rendszeres ülése tekintetében pedig olyan javaslat merült fel, hogy
akkor hozzunk döntést, ha már eldőlt az a kérdés, hogy mi önálló albizottság maradunk-e,
vagy összevonásra kerülünk a Gazdasági és informatikai bizottság albizottságával. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Én is köszönöm. Arra vagyok kíváncsi, hogy a másik két albizottság
létszáma mekkora, mert ha összevonjuk a három albizottságot, akkor könnyen lehet, hogy az
olyan nagy létszámú lesz, hogy elég nehezen lesz kezelhető. Ezt a mai napon ki fogom
deríteni.

(Jávor Benedek jelzésére:) Tessék, parancsolj!

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Nekem az a javaslatom… Egyrészt a
kollégák mindjárt felhozzák az eredeti határozatot, hogy tényleg szó szerint meg tudjuk nézni,
miről szól az eredeti határozat, és az alapján tudjuk megállapítani a következő lépéseket.
Illetve az a javaslatom, hogy ezek alapján az elnök úrral közösen megkeressük a Gazdasági és
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informatikai bizottságot, illetve annak az Energiaügyi albizottságát, hogy a határozatokkal
összhangban milyen formában tudjuk az albizottságok munkáját összehangolni akár egy
közös bizottság formájában, akár ha létrejöttek külön-külön ezek a bizottságok, akkor
azoknak a munkarendjét úgy kialakítva, hogy az összehangolt legyen. Én azt gondolom, hogy
ehhez azért egyeztetni kell a többi bizottsággal is, hogy ők kívánnak-e közös albizottságban
dolgozni velünk vagy sem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszöntöm Olajos Péter államtitkár urat, és a magam
részéről azt javasolnám, hogy ebben a kevés időben hallgassuk meg egyrészt töviden a
törvényjavaslattal kapcsolatban, másrészt pedig a módosítókkal kapcsolatban. Egy pár perces
lehetőségünk van erre a főbizottság ülésének a megkezdése előtt. Tessék parancsolni!

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Jó reggelt kívánok! Elnézést a késésért, csak negyed órája tudtam meg én is, hogy
meg kell jelennem itt a bizottság előtt kollégám helyett, aki az ügyet viszi…

(Dr. Nagy Andor jelzésére:) Parancsoljon!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Épp azt kérdeztem, van-e értelme belekezdeni, ha két
perc múlva újra napirendre tűzzük ugyanezt a témát a bizottság ülésén. Nekem az lenne az
ügyrendi javaslatom, hogy tartsunk inkább egy kétperces szünetet, és ezt a napirendi pontot
toljuk át a bizottság ülésére, ha nincsen olyan szempont, amely miatt feltétlenül indokolt lenne
most, ilyen keretek között megtárgyalni ezt a napirendi pontot, amit pár perc múlva úgyis a
bizottság ülés napirendjére tűzünk.

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én azt
gondolom, hogy ez egy jó javaslat, tekintettel arra, hogy úgyis jobb, hogyha mindenki tudja,
amit el kell mondani, tehát nincs semmi különösebb oka, hogy ezt ne tudják.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én arra gondoltam, hogy csak egy egészen rövid, átfogó,
egy-két mondatos hozzáfűzés legyen, de a részemről nem ragaszkodom ehhez a napirendi
ponthoz, hiszen valóban perceken belül megkezdjük a főbizottság ülését, és akkor átalakul az
albizottsági ülésünk főbizottsági üléssé.

Úgy láttam, hogy Jávor Benedek jelentkezett az előbb.

JÁVOR BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen. Azt, hogy itt most meghallgatjuk-e a
helyettes államtitkár urat, az elnök úr bölcsességére bízom. Csak azt szeretném jelezni, hogy
az eredeti határozatunk így szól: „A Fenntartható fejlődés bizottsága létrehoz energiaügyi
albizottságot a Gazdasági és informatikai, valamint a Fenntartható fejlődés bizottsága
együttműködésében.”. Azt gondolom, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy közös albizottság
jön létre, hanem azt jelenti, hogy önállóan létrejönnek az albizottságok, és azok
együttműködnek, ez, én azt gondolom, technikailag egyszerűbb. Nem egyértelmű,
megengedem, ez a szövet a tekintetben, hogy ezek az albizottságok mennyire önállóak, de
tekintve hogy a gazdasági bizottságban is létrejött, lehet, hogy macerás lenne. De én azt
gondolom, egyeztetünk velük, hogy hogyan legyen, az elnök úr megkeresi az albizottság
elnökét, illetve megkeressük a Gazdasági és informatikai bizottság elnökét, hogy hogyan
tudjuk összehangolni a legjobban a két albizottság munkáját.

ELNÖK: Rendben, köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy a következő albizottsági
ülést ennek fényében hívjuk össze. Én a saját részemről úgy gondolom, hogy egy egyeztetés
következik most, meg fogom keresni a két említett albizottságot, és azt gondolom, hogy mi
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működhetünk különben teljesen önállóan is, természetesen a megfelelő egyeztetés keretein
belül.

A saját részemről azt javaslom, hogy tekintsük az első ülésünknek ezt a mai alkalmat,
és ha valakibe nem szorult esetleg valami mindenáron kikívánkozó mondanivaló, akkor az
albizottsági ülést bezárom. (Senki nem jelentkezik.) Köszönöm szépen a megjelenést.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra)

Koncz Ferenc
az albizottság elnöke

Bödecs Barna
az albizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


