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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 7 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait a tegnapi maratoni ülés után. Ami azt illeti, a Gazdasági és
informatikai bizottság mai ülése mindösszesen 2 napirendi pontból áll össze, a sztrájkról szóló
1989. évi VII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a
megvitatása, valamint az egyebek, és ezen belül egy albizottság létrehozása, amiről már a
korábbiakban lényegében döntött a bizottság, de itt most a konkrét döntést meg kell hozni az
albizottsággal kapcsolatban, nevekkel és minden egyébbel együtt.

Egyben jelezném előre, és megkérem a munkatársaimat, hogy osszák ki azt a
bizottsági módosító indítványt, amiről tegnap látatlanban hoztunk egy döntést Kósa Lajos és
Schmidt Csaba energetikával kapcsolatos képviselői önálló indítványához. Ez közben
megszövegeződött, és kértem, osszák ki, hogy azért mindenki lássa is, mert ha még esetleg
azzal kapcsolatban van valami észrevétel, azt még meg lehet tenni az egyebek témakörén
belül.

Előtte azonban szeretném, ha elsőként a napirendről döntenénk. Tisztelettel kérdezem
a bizottság tagjait, van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.)
Úgy látom, hogy nincs, akkor kérem, hogy aki a napirenddel ebben a formában egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) A bizottság a napirendjét egyhangúlag elfogadta.

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2036.
szám) (Kara Ákos és Kontur Pál (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (Módosító
javaslatok megvitatása)

Rátérünk a sztrájkról szóló törvény módosításával kapcsolatos módosító
indítványokra, itt Kara Ákos és Kontur Pál képviselők önálló indítványáról van szó.
Tisztelettel kérdezem, melyikük képviseli az előterjesztőt. (Jelzésre.) Kara Ákos képviselő úr.
Tisztelettel üdvözlöm Répássy Róbert államtitkár urat a kormány nevében, és hozzá is
látnánk. Kérek mindenkit, hogy vegye kézbe az ajánlást.

Az ajánlás 1. pontjában Mesterházy Attila és Gúr Nándor képviselők javasolják a
törvény módosítását. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

KARA ÁKOS előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetértünk az előterjesztőkkel, ha szükséges, akkor részletesebben is indokoljuk.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr,
parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Kérem államtitkár urat, hogy részletesen indokolja, hogy
miért nem támogatja a kormány, hiszen úgy gondolom, hogy az eredeti szabályozás szerint
elég nehézkesen működne az, hogy mondjuk a munkaügyi bíróság állapítsa meg a
minimumszolgáltatást, mondjuk a vasút esetében. Akkor munkaügyi bíróság öt nap alatt
csinál egy menetrendet, és akkor gyakorlatilag így fogja szabályozni a minimumszolgáltatást?



- 6 -

Vagy hogyan fog a dolog működni? Ennek mégiscsak valahogy úgy kellene történnie, hogy
azok, akik érintettjei a dolognak, megpróbálnak megállapodni egy bizonyos határidőn belül.
Ha nem történik meg, akkor nyilvánvalóan a munkaügyi bíróság behívja a feleket,
meghallgatja az álláspontjukat, és ez alapján dönt a minimumszolgáltatásról.

Számomra, ahogyan a képviselőtársaim is benyújtották a módosító indítványt, így
lenne a logikus. De hogyha a kormány azt mondja, hogy így nem logikus, hanem az a logikus,
hogy majd a bíróság a saját hatáskörében eldönti a dolgot, akkor magyarázza már meg, hogy
hogyan fog dönteni a bíróság!

ELNÖK: Van-e más kérdés vagy észrevétel a módosító indítvány kapcsán? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, kérem államtitkár urat.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): A
Kovács képviselő úr által felvetett probléma önmagát az egész törvényjavaslatot, annak az
alkalmazhatóságát kérdőjelezi meg.

Egyfelől a bíróságok számára bonyolult ügyekben most is több helyen a polgári
perrendtartás vagy akár a büntetőeljárás is rövid határidőt ír elő, tehát ne abból induljunk ki,
hogy a bíróság rövid határidő alatt nem tud bonyolult kérdésekben döntést hozni. Csak hogy
példát mondjak: a választási bíráskodásnál is nagyon rövid határidő van, a büntetőeljárásban –
tudjuk jól – egy ember személyes szabadságáról kell dönteni nagyon rövid határidővel, tehát a
bíróságot tekintsük alkalmas szervnek arra, hogy ezt eldöntse.

Másrészt a bíróság szabadon mérlegeli azt, hogy hogyan döntsön. Megítélésem szerint
ebben a törvényszövegben az is benne van, hogy a bíróság akár valamelyik fél, tehát vagy az
alperes, vagy a felperes álláspontját elfogadja, és azt mondja, hogy az legyen a még elégséges
szolgáltatás, vagy egy harmadik megoldást is alkalmazhat. A harmadik megoldásnál pedig a
bíróság természetesen mindenféle szakértelmet is igénybe vehet, van erre lehetőség a bírósági
eljárásban. Kétségkívül nem könnyű öt nap alatt dönteni, de ha jól tudom, a szakszervezetek
egyik kifogása éppen az, hogy nem lehet hosszú ideig hagyni, hogy a bíróság előtt eldöntetlen
maradjon ez a kérdés, mert addig a sztrájkjoguk – úgymond – korlátozásra, felfüggesztésre
kerül. Tehát éppen a szakszervezeteknek fűződne érdeke ahhoz, hogy nagyon gyorsan
döntsön a bíróság.

Ami a konkrét módosító indítványt illeti, az 1. pontban Bertha képviselő asszony az
egész törvénnyel ellentétes koncepciót akar átmeneti rendelkezésként a törvénybe iktatni.
Egyébként nem tartom kizártnak, hogy ágazati megállapodásokat kötnek a még elégséges
szolgáltatásról, de a törvénynek nem lehet ez a főszabálya. Lehetséges ettől a főszabálytól
való eltérést lehetővé tenni törvényileg, de nem szükséges eltérést lehetővé tenni, mert ha
tudnak ágazati megállapodást kötni, akkor nyilván nem kerül az ügy a bíróság elé, hanem van
egy ágazati megállapodás, amelyben megállapodnak a még elégséges szolgáltatásról, és akkor
nem kell jogvitát kezdeményezni ebben az ügyben. (Kovács Tibor jelez.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.
Most tisztázzuk azért a szabályokat. Természetesen meg fogom adni még egyszer a

szót Kovács képviselő úrnak, de azért arra kérem, hogy az utolsó szó ebben a formában
mégiscsak az előterjesztőé, illetve a kormány képviselőjéé legyen. Tehát ezt most egy körben
fogom megtenni, és kérem, hogy az észrevételeket esetleg mondja el, utána még egy reakció
van, és utána döntünk a javaslatról.

Parancsoljon, képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak azt akartam kérdezni, mert ez nem volt egyértelmű,
hogy ezek szerint akkor az 5. pontot támogatni kívánja a kormány, illetve az előterjesztő, mert
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arra hivatkozott az államtitkár úr, minthogyha az 5. pontot támogatnák. Mert egyelőre az
1. módosító javaslatról volt szó, az államtitkár úr pedig hivatkozik Bertha Szilvia képviselő
asszony módosító indítványára.

ELNÖK: Tisztelt Képviselő Úr! Az, hogy elmondta előre is az érveket, azt gondolom,
ez nem egy olyan hatalmas probléma, tekintettel arra, hogy az ajánlás mindannyiunk előtt ott
van, és viszonylag áttekinthető ajánlás, lévén, hogy 6 darab ajánlási pontból áll össze. De ha
ez problémát jelent a képviselő úr számára, akkor legfeljebb vegye figyelembe majd ezeket a
szavakat a másik módosító indítványnál. (Rozgonyi Ernő megérkezik.) Tisztelettel köszöntöm
Rozgonyi képviselő urat.

Nem tudom, kíván-e reagálni esetlegesen államtitkár úr.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Később, amikor odaérkeztünk, ahhoz a módosító indítványhoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Amennyiben ehhez további észrevétel nincs, akkor döntenénk. Tehát a 1. ajánlási

pontot sem a kormány képviselője, sem pedig az előterjesztő nem támogatta. Kérem a
bizottság tagjait, hogy aki Mesterházy Attila és Gúr Nándor képviselők módosító indítványát
támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem
támogatta.

A következő ajánlási pont szintén Mesterházy Attila és Gúr Nándor képviselő urak
javaslata. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnézést kérek, elnök úr, csak azt hiszem, hogy én is összekevertem az érveimet, mert mi még
nem az ajánlás alapján, hanem a módosító indítvány száma alapján haladtunk. (Kovács Tibor:
Mondom, hogy ők nem értik, én értettem.) Bocsánatot kérek. Tehát valóban meg is neveztem,
hogy Bertha Szilvia képviselő asszony módosító indítványáról beszélek, csak nekem nem az
ajánlás száma alapján, hanem a benyújtott módosító indítvány sorszáma szerint volt
meghatározva. De mindegy, összefüggő kérdésekről van szó, tehát…

ELNÖK: Tudunk adni egy ajánlást az államtitkár úrnak, illetve az előterjesztők
képviselőjének?

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Köszönjük, van már, csak be kell azonosítanunk, hogy melyik számhoz melyik ajánlási pont
tartozik.

ELNÖK: Mindkettőjüknél van ajánlás?

KARA ÁKOS előterjesztő (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Tehát az ajánlás 1. pontjáról döntöttünk.
Áttérünk a 2. ajánlási pontra, szintén Mesterházy Attila és Gúr Nándor képviselő urak

javaslatára. Kérem az előterjesztő álláspontját.

KARA ÁKOS előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérem a kormány álláspontját.
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DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Egyetértünk az előterjesztővel, nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e kérdés, észrevétel a módosító indítvánnyal kapcsolatosan? (Nincs jelzés.)

Amennyiben nincs, akkor kérem, aki támogatja a 2. ajánlási pontban foglalt módosító
indítványt, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság egyharmada
sem támogatta.

A 3. ajánlási pontban Simon Gábor és társai módosító indítványa található. Kérdezem
az előterjesztő álláspontját.

KARA ÁKOS előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem értünk egyet a módosító indítvánnyal.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel az ajánlási ponttal kapcsolatban? (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a
bizottság egyharmada sem támogatta.

A 4. ajánlási pontban Mesterházy Attila és Gúr Nándor képviselő urak javaslata
szerepel. Kérdezem az előterjesztők álláspontját.

KARA ÁKOS előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Elnök úr, nem értünk egyet, de hadd indokoljam, mert nem szeretném, ha végül Kovács
képviselő úr azt mondaná, hogy indokolás nélkül az ellenzéki képviselői indítványokat
elutasítottuk. Azt javasolja Mesterházy Attila és Gúr Nándor, hogy egy közösen felkért
döntőbíró döntsön, de mi van, hogyha nem tudnak megállapodni a döntőbíró személyében.
Ezért van az, hogy a törvény a rendes bíróság hatáskörébe utalja ezt a kérdést, hogy a bíróság
döntsön.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.

Az 5. pontban található akkor Bertha Szilvia képviselő asszony módosító indítványa.
Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

KARA ÁKOS előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk.
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ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki
támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 4 igen szavazattal a bizottság egyharmada sem támogatta.

A következő és egyben utolsó, 6. ajánlási pontban Mesterházy Attila és Gúr Nándor
képviselő urak módosító indítványa található. Kérdezem az előterjesztő álláspontját.

KARA ÁKOS előterjesztő (Fidesz): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérem a kormány álláspontját.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium):
Nem támogatjuk, és azért nem, mert lényegében 6 hónapig nem léptetné életbe a törvényt,
csak majd valamikor 2011. július 1-jétől kellene alkalmazni a törvényt.

ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel a módosító indítvánnyal kapcsolatosan? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a javaslatot. (Szavazás.) 2 igen szavazattal
a bizottság egyharmada sem támogatta.

Köszönöm szépen, ezzel az ajánlás végére értünk. Van-e valakinek tudomása olyan
módosító indítványról, amelyről kellett volna, de nem döntöttünk? (Nincs jelzés.) Úgy látom,
ilyen nincs, akkor köszönöm szépen, ennek a napirendi pontnak is ténylegesen a végére
értünk. Mind az előterjesztő képviselőknek, mind a kormány képviselőjének, államtitkár
úrnak is köszönöm szépen a bizottsági ülésen való részvételt.

Egyebek

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, az egyebek keretében két, albizottságokkal
összefüggő kérdés szerepel.

Az energetikai albizottság tagjainak megválasztása

Az elsőben azt szeretném jelezni, hogy az energetikai albizottságon belül két ok miatt
is kialakult egy helyzet. György István képviselő úr és Pősze Lajos képviselő úr is kiesett a
tagok közül, a Fidesz-frakció ráadásul cserét is javasol. Nekünk az lenne a javaslatunk, hogy
Mengyi Roland képviselő úr és Aradszki András képviselő úr kerülhessen be az albizottságba
tagként. Nyilvánvaló, hogy amennyiben még további ellenzéki tag delegálása szükségessé
válik Józsa István alelnök úr mellett, akkor gondolom, a Jobbik meg fogja tenni a
későbbiekben a javaslatát, ami – úgy vélem – Pősze Lajos képviselő úr más helyeire is
vonatkozik, tekintettel arra, hogy ő az ellenőrző albizottságban is, valamint a közbeszerzési és
vállalkozásszabályozási albizottságban is tag volt.

Tehát ez lenne az első kérdésem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja, hogy
dr. Mengyi Roland és dr. Aradszki András képviselő urak az energetikai albizottságban a
megürült kormánypárti képviselői helyekre bekerüljenek. Aki támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság ezt egyhangúlag támogatta.

Kezdeményezés a magyar alumíniumvertikum 1994 és 1998 közötti
privatizációját vizsgáló albizottság létrehozására

A következő egy kezdeményezés albizottság alakítására, ezt már kézhez kapták a
bizottság tagjai. Itt egyetlen időbeli kiegészítést fogok beletenni, másrészt pedig az a helyzet,
hogy erről tájékoztattuk a bizottság tagjait már a korábbiakban.

Most fölolvasnám szó szerint: a Házszabály 29. § (2) bekezdése alapján a bizottság
Fidesz- és KDNP-frakcióhoz tartozó tagjai nevében kezdeményeztem, hogy a bizottság hozza
létre a magyar alumíniumvertikum 1994 és 1998 közötti privatizációját vizsgáló albizottságát.
Az albizottság a munkáját március 31-éig végzi, majd ezt követően tájékoztatja a Gazdasági
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és informatikai bizottságot a munkájának eredményéről. Ez alapján a főbizottság állást foglal
az albizottság jelentéséről, valamint meghatározza a további intézkedéseket.

Az albizottság 9 főből áll, a javaslatunk szerint a Fideszből szerény személyem töltené
be az elnöki pozíciót, a bizottság Fidesz-KDNP képviselőcsoporthoz tartozó tagjaiból az
alábbi képviselőket delegálnánk az albizottságba: Manninger Jenő képviselő urat, dr. Mengyi
Roland képviselő urat, Román István képviselő urat és Wintermantel Zsolt képviselő urat a
Fidesz, és dr. Aradszki András képviselő urat a KDNP frakciójából.

A bizottság ellenzéki képviselőcsoportokhoz tartozó tagjai – előzetes egyeztetés volt
ebben a tekintetben – az alábbi képviselőket delegálják az albizottságba: dr. Baja Ferenc
képviselő urat az MSZP részéről, Volner János képviselő urat a Jobbik részéről és Scheiring
Gábor képviselő urat az LMP részéről.

A bizottság munkatársaival elvégeztük az ellenzéki frakciókkal az előzetes
egyeztetéseket, ennek alapján állt össze, tehát önök ezt az anyagot végül is írásban már
ismerik. Annyi kiegészítés kapcsolódik hozzá, hogy a belekerült ez a „március hó 31-éig”
kitétel. Ez nem jelenti azt, hogy az albizottság ne fejezhetné be előbb a munkáját, de
nyilvánvaló, hogy a mandátuma ebben a formában gyakorlatilag eddig az időszakig tart, és azt
követően kell ide, a főbizottság, tehát a gazdasági bizottság elé letennie az ezzel a munkával
kapcsolatos jelentését.

Ennyi tehát a határozati javaslat. (Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon,
meg is adom a szót.

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak megjegyezném, elnök úr, hogy negyedórával ezelőtt
ért véget az iszapömlést vizsgáló eseti bizottság ülése, ahol – elfogadva a bizottság
ügyrendjét, illetve munkatervét – gyakorlatilag ugyanezt a témát még egyszer fogja a
bizottság vizsgálni, amit ön most itt elmondott. Nem nagyon látom értelmét, hogy két
bizottság is ugyanazt a témát vizsgálja. Biztosan eredményes lesz az albizottság működése is,
de sok értelmét a dolognak ilyen módon nem látom.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
Úgy tudom, legalábbis a meghozott országgyűlési határozat alapján, hogy az ön által

említett vizsgálóbizottságnak alapvetően a MAL Zrt. tevékenységével kapcsolatosan vannak
ilyen típusú feladatai. Az alumíniumvertikum azért még néhány cégből állt össze, nemcsak a
MAL Zrt.-ből és leányvállalataiból. Nyilvánvaló, hogy míg ott a további természeti
katasztrófák elkerülése képezi a vizsgálat tárgyát, a mi célunk egészen egyszerűen nem ez,
hanem az, hogy azoknak a privatizációs szerződéseknek egy gyors áttekintésére kerüljön sor,
amely privatizációs szerződések ’94-98 között születtek, hogy azokon belül megnézzük, vajon
azokat a kötelezettségeket, amelyeket egyébként vállaltak ezek a cégek azért, hogy bizonyos
értelemben meglehetősen kedvezményes áron – fogalmazzunk így – jutottak hozzá az
alumíniumvertikum meghatározó cégeihez, ezeket ellátták-e.

Erről van egy viszonylagos áttekintő kép, rendelkezésre áll még ’97-98-ból az akkori
ÁPV Rt. jelentése, amelyik taglalta, hogy itt egyébként milyen kötelezettségeket kellett volna
teljesíteni a szerződések alapján. Itt most már – visszatekintve egy 16 éves múltra –
villámgyorsan tudjuk annak alapján áttekinteni, hogy valójában mi történt. Nyilvánvaló, hogy
ehhez majd kérni fogjuk a kormányzati apparátus segítségét. Azt gondolom, ez ebben az
esetben tehát egyrészt jóval tágabb részt ölel fel, mint a vizsgálóbizottság tevékenysége,
másik oldalról pedig jóval szűkebbet, mert a vizsgálóbizottság nyilvánvalóan foglalkozik egy
csomó környezeti kárral, azzal összefüggő kérdésekkel. Mi nyilvánvalóan ezekkel a
kérdésekkel nem foglalkozunk, csak és szűken a privatizációs szerződésekkel és az azokban
vállalt kötelezettségekkel.
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Tehát azt gondolom, ennyiben a két profil gyökeresen eltér egymástól, ráadásul a
vizsgálóbizottság tevékenységét ismerve szerintem a mi jelentésünk már az asztalon lesz,
amikor ők még a munka derekánál fognak tartani ebben a formában. (Kovács Tibor: Az ítélet
is megvan már? Nehogy összekeverjék, mint Pelikán elvtárs esetében!) Képviselő úr, én csak
válaszoltam önnek, és természetesen szívesen megadom a szót.

Van-e esetleg más jelentkező vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről? (Jelzésre.)
Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Elnök úr, most jöttünk a bizottság üléséről. A bizottság
eldöntötte, hogy az egész tevékenységét azzal kezdi, hogy megvizsgálja a MAL Zrt.
privatizációs szerződését. Azon ment a vita, hogy ezt kezdjük-e az Antall-kormány idején
elindított majd kudarcba fulladt privatizációs kísérletekkel, vagy kezdődjön a vizsgálat ott,
amikor a privatizációs szerződés aláírásra került. Hát ezzel indítja a bizottság az egész
munkáját. Miért mondja, hogy nem ez a feladata? Ezt döntöttük el most, negyedórával ezelőtt.

ELNÖK: Aradszki képviselő úrnak meg fogom adni a szót, de még egyszer hadd
emlékeztessem arra, képviselő úr, hogy én is ugyanezt mondtam. A vizsgálóbizottság a
MAL Zrt.-vel foglalkozik. Az alumíniumvertikum nemcsak a MAL Zrt.-ből áll össze, van
még jó pár olyan privatizált cég, amelyik egyébként – szerencsére – pillanatnyilag semmilyen
környezeti kárt nem okozott, azonban az alumíniumvertikumhoz tartozik, privatizálva lett, a
privatizációs szerződésében ugyanúgy vállalt kötelezettségeket, mint a MAL Zrt. Tehát a
vizsgálóbizottság csak a MAL Zrt.-re koncentrál sokkal szélesebb körben, mi pedig a teljes
alumíniumvertikumban egy szűkebb szeletben.

Aradszki András képviselő úr, parancsoljon!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Pontosítanék, nem
negyedórája, hanem 25 perce ért véget az ülést.

Kettő: valóban a MAL Zrt. privatizációs szerződését abból a szempontból vizsgálja ez
a bizottság, hogy milyen módon teljesítették az abban előírt környezetvédelmi előírásokat, és
valóban nem terjed ki a bizottság hatásköre az alumíniumvertikum privatizációjának
vizsgálatára. Hozzá kell tennem azt is, hogy a kiindulási pontja, az időpontja ennek a
vizsgálatnak a MAL Zrt. privatizációs szerződése hatályba lépésének a napja. Tehát ebben
döntött a bizottság, és nem fogja vizsgálni, hogy milyen módon történt a privatizáció
előkészítése az Antall-kormány idején. Ennyiben téves a képviselő úr interpretálása.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, akkor
a határozati javaslatot nyilvánvalóan ez a kezdeményezés képezi ebben a formában. Tehát azt
szeretném feltenni a bizottságnak szavazásra, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a
kezdeményezés alapján a fentiekben említett albizottság megalakítását az ott lerögzített
határidővel, feladatkörrel, valamint személyi körrel. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem támogatta? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta a határozati javaslatot, és létrehozta az
albizottságot. Köszönöm szépen.

Az energetikai tárgyú törvényekhez benyújtott zárószavazás előtti bizottsági
módosító javaslat

Tisztelt Képviselőtársaim! Az említett módosító javaslat közben kiosztásra került a
tagoknak. Kérem, hogy nézzék meg, itt az a kérdésem, van-e valakinek még esetleg a
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zárószavazás előtti módosító javaslattal kapcsolatosan az energetikai tárgyú törvényeknél
kérdése.

(Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Azt szeretném kérdezni, elnök úr, hogy mindenki számára
egyértelmű és világos-e a módosítás, mert számomra nem egészen világos. Tehát azt a
kitételét hogyan kell érteni, hogy „2010. december 1-jén hatályos rendelkezései szerint
2012. január 1-jére számított átvételi árak”?

ELNÖK: Úgy kell érteni, tisztelt képviselő úr, hogy jelenleg a KÁT-szabályozás úgy
változik, hogy egyik oldalról a KÁT teljes ideje rövidül, 2012. december 31-ére, miközben
voltak a KÁT-ban ezen túlnyúló kötelezettségek is.

A másik oldalról van egy olyan általános döntés a Kósa képviselő úr, illetve Schmidt
képviselő úr által benyújtott javaslatban, ami arról szól, hogy mindenki számára
85 százalékban állapítja meg a KÁT-támogatás mértékét a korábbi, tehát a 2010. december
31-ei állapothoz képest. Ez mit jelent? Nyilvánvaló, hogy azok számára kedvező, akik
2011. január 1-jével kiestek volna a KÁT-ból, mert benne maradnak, még ha egyébként
december 31-éhez képest csökkentett összeggel is. Tehát számukra ez a 15 százalék nem
kiesés, hanem 85 százalék nyereség, ha így nézzük.

A másik oldalról viszont vannak azok a cégek, amelyek a KÁT-ban benne maradtak
volna 2011. január 1-jétől, de számukra ez a 15 százalék érdemlegesen 15 százalék kiesés. Ez
a javaslat most azt mondja, hogy az ő esetükben ezt a 15 százalékos szabályt egy év
csúszással léptessük életbe. Tehát ezért van az, hogy a 2010. december 31-ei állapothoz
képest 2012. január 1-jével lép náluk életbe a 85 százalékos. Magyarul 2011. január 1-je és
2011. december 31-e között továbbra is 100 százalékkal maradnának a KÁT-ban.

A célja az, ami az indoklásban ott szerepel, bár szerintem önök talán nem is kapták
meg az indokolási részt, mert az összesen egyetlen mondat, hogy a javaslat célja, hogy a
2011. január 1-jétől eredetileg is KÁT-körbe tartozó erőművek hőszolgáltatási területén ne
következhessen be azonnali, nagymértékű távhőár-növekedés, hiszen itt jó néhány olyan
szerződés van, amiben ezt automatikusan tudják hárítani. Nyilvánvalóan van mód és lehetőség
arra, hogy vagy ennek a hatásait mérsékelni lehessen, vagy a szerződéseket újra lehessen
tárgyalni egy év leforgása alatt. Gyakorlatilag ez a cél.

Az a módosító indítvány, amit, most nem emlékszem, hogy képviselő úr is jegyzett-e,
de a szocialista képviselőcsoport jegyzett, az ehhez képest azzal a különbséggel bírt, hogy
mindkét évre 100 százalékkal hagyta volna bent az eredetileg a KÁT-ban maradókat, itt ez
gyakorlatilag egy évre szól, és egy évvel csúsztatja el a 15 százalékos csökkentést ebben az
értelemben. Ennyi a különbség.

Azt hozzá kell tenni, hogy a kormányon belül vitát képez ez a javaslat, tehát őszintén
megmondom, csak csütörtökre fogom tudni megmondani, hogy fogja-e támogatni a
kormányzat vagy sem, ez a tegnapi bizottsági ülésen is kiderült. Ugyanis ezzel együtt a
javaslat már a villamosenergia-árra nézve nem bír semleges pozícióval. Tehát az eredeti
Kósa-Schmidt-féle indítvány a villamosenergia-árra vonatkozóan semleges pozícióval bírt, ez
viszont valószínűleg néhány fillérrel a villamos energia árát tekintve emelő hatással
rendelkezik. Ezt mérlegelnie kell a kormányzatnak, hogy egyébként a villamos energia árának
vagy a távhő területen bekövetkező áremelkedésnek van-e ebből a szempontból nagyobb
jelentősége. Remélem, hogy ezt csütörtökig sikerül tisztázni, és el lehet érni azt, hogy a
módosító indítvány támogatva legyen. Ha nem, akkor lehetséges, hogy kezdeményezni fogom
a visszavonását a bizottság tagjai részéről – ezt megmondom őszintén –, mert a leszavazásnak
nem sok értelmét látom. Ez ki fog derülni csütörtökig, de így legalább a lehetőségét
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megnyitjuk annak, hogy erről a kérdésről az érdemi vita le tudjon folyni. Tehát gyakorlatilag
erről szól a módosító indítvány.

(Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen.
Ez így megnyugtató, elnök úr, ezt jeleztük az általános vitában, hogy ez problémát

okozhat számos városban. Hogyha ez így van, nyilván a probléma eltolódik egy évvel, de egy
év múlva mégis fog jelentkezni. Remélem, hogy a többség tudja támogatni ezt az indítványt,
mert ez valóban fontos lenne azoknak, akik számára az átvételi ár jelentősen csökkent volna.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Amennyiben nincs más ezzel kapcsolatosan, akkor a bizottsági zárószavazás előtti

módosítót ezennel benyújtjuk, és amennyiben nem találkoznék a képviselőtársaimmal –
mármint ebben a körben, mert csütörtökön a plenáris ülésen valószínűleg mindenképpen
találkozunk –, akkor mindenkinek, és ha megengedik a bizottság tagjai nevében a bizottság
munkatársainak is, akik elég sokat dolgoztak velünk ebben a félévben, áldott, békés
karácsonyi ünnepeket és értelemszerűen legalábbis vidámabb újesztendőt hadd kívánjak a
következő évre.

Köszönöm szépen mindannyiuknak, a bizottsági ülést berekesztem. (Kovács Tibor:
Február elején lesz bizottsági ülés?) Elvileg február 14-én lesz a kezdet. De attól még
januárban például az energetikai albizottság valószínűleg ülésezik, a most létrehozott
albizottság legalább egyszer ülésezni fog, a többi pedig az albizottságtól függ, a munkát senki
nem akadályozza, dolgozni lehet.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 35 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


