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Napirendi javaslat

1. A nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám)
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(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 15 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
köszöntöm a bizottság tagjait, elnézést kérek a késésért. Hozzálátnánk a mai napirendi
témáink megtárgyalásához. Egyik a nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat
általános vitája, illetve a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésével kapcsolatos
kérdésköröknél egy darab módosító javaslat megvitatása, illetve az arról való döntés.

Van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése vagy észrevétele? (Nincs jelzés.)
amennyiben nincs, kérdezem, a bizottság tagjai közül ki támogatja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

A nemzeti energiastratégiáról szóló H/3839. számú határozati javaslat (Általános vita)

Tisztelettel üdvözlöm Bencsik János államtitkár urat. Előttünk fekszik a
házszabályszerűen kicsit módosított nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat, és
kérném államtitkár urat, hogy az ezzel kapcsolatos szóbeli kiegészítést, ha gondolja, tegye
meg.

Bencsik János államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Bizottság!
Köszönjük a lehetőséget, hogy főbizottságként az energiastratégia általános vitára való
alkalmasságáról szíveskednek állást foglalni.

Jó három esztendővel ezelőtt a gazdasági bizottság és annak energetikai albizottsága
megtárgyalt és elfogadásra javasolt egy energiapolitikai téziseket magában foglaló anyagot,
amely hivatott lett volna 2020-ig meghatározni az ország energiapolitikáját. Időközben
jelentős változások következtek be mind a geopolitikai erőtérben, mind a fosszilis
energiahordozókhoz való hozzáférés vonatkozásában. Elkészült közben a Nemzetközi
Energiaügynökség Magyarországot érintő vizsgálati jelentése, amelyben ajánlásokat fogadtak
el. Egyre inkább érzékelhető, hogy az Európai Unió is markánsan kíván foglalkozni a közös
energiapolitikával, hogyha nem is teljes egészében közösségi politikává kívánja alakítani, de
bizonyos elemeit - többek között az infrastruktúra-fejlesztéseket mindenképpen - közösségi
szinten kívánja megvalósítani és a direktívákat érvényesíteni.

Ehhez kapcsolódik az éghajlatváltozással, éghajlatvédelemmel kapcsolatos európai
uniós döntések sorozata, amelyek kötelező direktívákat fogalmaznak meg a tagországok
számára. Tehát elmondhatjuk, hogy a vonatkoztatási környezet az elmúlt három esztendőben
jelentős mértékben megváltozott, ezért szükségszerűvé vált az energiapolitikai irányelvek
felülvizsgálata, és egységes, koherens stratégiai szerkezetbe történő átültetése, amely
energiaellátási, energiabiztonsági szempontokat igyekszik együttesen érvényesíteni az
éghajlatvédelmi, klímavédelmi elvárásokkal. Ezen keretrendszer a továbbiakban feltételezi
8 cselekvési terv elkészítését és aktualizálását - erre vonatkozóan az országgyűlési határozat is
javaslatot tesz és kötelezően írja elő majdan a kormány számára -, amely cselekvési terveknek
kell a részletes feltételrendszer kibontásáról, az ütemtervekről, a finanszírozási feltételekről is
majd határozni. Ezekhez kell igazítani a meglévő jogszabályi környezetet, majdan a pénzügyi
és támogatási rendszereket is.

Azt is el kell mondani, hogy a stratégia előkészítése során meglehetősen nehéz
helyzetben voltunk, hiszen egyetlenegy stratégiainak nevezhető, Országgyűlés által elfogadott
dokumentummal találkoztunk, az pedig maga a kormányprogram, amely kiemelten
foglalkozik az ország energiabiztonságával, de mégiscsak szűkszavúan rendelkezik ezekben a
kérdésekben. A többi ágazati stratégia előkészítése jelenleg kezdetleges állapotban van,
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tegyük hozzá, hogy a közlekedési stratégia elkészítése éppen csak egy-két hónappal ezelőtt
indult el, bár jelentős átfedése kell hogy legyen a nemzeti energiastratégiával. De szerencsés
helyzet volt, hogy a vidékfejlesztési stratégia előkészületei párhuzamosan folytak, így az
agrárgazdaság és az energiagazdaság találkozási pontjánál a vitás kérdéseket - úgy ítélem meg
- megnyugtatóan tudtuk rendezni, és ezek beépítésre kerülhettek az energiastratégiába is. De
ne várja el senki azt, hogy gazdaságstratégiai és országstratégiai szerepet vállaljon föl az
energiastratégia, alacsonyabb szintű dokumentumról van szó, tehát nekünk a kormányzat által
elfogadott kormányprogram mint keretrendszer figyelembevételével kellett dolgoznunk.

A tervezés nyitott tervezési folyamatban történt, az elejétől kezdve bevontuk az
energiagazdasági és a környezetvédelmi, természetvédelmi szervezeteket. Több mint 110
szervezet és kiváló felkészültségű szakember vett részt az alapdokumentum előkészítésében,
amelyet még februárban beterjesztettünk a kormány elé - mint téziseket, mint irányelveket -
annak érdekében, hogy az ott elfogadottaknak megfelelően lehessen elkészíttetni a stratégiai
környezeti vizsgálatot, és azt a finanszírozással kapcsolatos hatáselemzést, amelyet szintén
nyilvánosságra hoztunk, és a nyilvános társadalmi vita részét képezte.

Stratégiai partnerséget alakítottunk ki az Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesülettel, a Levegő Munkacsoporttal, illetve egyetemi központokkal annak érdekében,
hogy az ő koordinációjukkal külön is le tudjunk ülni, és részleteiben tudjuk megvitatni a
stratégiát és az ahhoz kapcsolódó két stratégiai vizsgálati anyagot. Több mint 60 értékelhető

javaslat, észrevétel fogalmazódott meg, ezek a stratégia honlapján is elérhetők egy zip-
fájlban. Ezek egy részét be is tudtuk építeni magába a stratégiába, más részét nem volt
módunkban. Egyrészt, mert nem volt illeszthető a szakpolitikai célkitűzések közé, másrészt
pedig azért, mert egymásnak ellentmondó indítványok voltak. Azt mindannyiunknak látni
kell, hogy a gazdasági, energiagazdasági célkitűzések nem minden esetben harmonizálhatók a
környezetvédelmi és éghajlatvédelmi törekvésekkel, tehát nagyon körültekintő munkára volt
szükség.

Ezzel együtt is beillesztésre került egy primer energiaigény-csökkentésen alapuló
zöldforgatókönyv, amelyet az Országos Környezetvédelmi Tanács és a Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Tanács külön kért tőlünk. A Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi
államtitkárságával együttműködve a stratégiai dokumentum ezzel az elemmel bővült. Itt az az
eltérés az általunk fölvállalható stratégiához képest, hogy primer energiafogyasztás
tekintetében a jelenlegihez viszonyítva is csökkenést javasol ez a zöldforgatókönyv. A
jelenlegi technológia rendelkezésre állását feltételezve, ismerve nem irreális a
zöldforgatókönyv, ugyanakkor az ország gazdasági-pénzügyi helyzetét látva és a középtávú
pénzügyi helyzetét is prognosztizálva, arra az álláspontra jutottunk, hogy felelősséggel azt
nem lehet fölvállalni. Ugyanakkor a válság előtti legmagasabb éves primer
energiafogyasztásunkkal megegyező célérték elfogadható a 2030-as tervezési időszak végére,
ami jelentős főoldali primerenergia-csökkenést, igénycsökkenést jelent, míg a villamos
energia vonatkozásában - feltételezve, hogy helytállóak a nemzetgazdasági tárca által
számunkra átadott prognózisok - összességében mintegy 30 százalékos villamosenergia-igény
növekedésre kell számítanunk az energiahatékonysági beavatkozások ellenére is.

Ezen túlmenően az agrárgazdálkodással kapcsolatos határterületek esetében a
fenntarthatósági kritériumokra való utalás sokkal részletesebbé vált az anyagban. A
szénbányászat és a szén alapú villamosenergia-termelés mai szinten történő megtartása, a
hazai ásványvagyon-készletek újraértékelése és azok felhasználásának az újratervezése sokkal
markánsabban szerepel, mint az alapdokumentumban, és a vitaanyagokhoz képest
egyértelműen és világosan döntöttünk arról is, hogy a szén-, atom-, megújulóenergia-mix
beépítését javasoljuk az Országgyűlés számára a villamosenergia-termelés területén.

Összegezve a stratégiában megfogalmazott öt prioritást csak címszavakban, hiszen
ebben a körben nem kell erről érdemleges vitát lefolytatni: az energiatakarékosság és
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energiahatékonyság áll az első helyen, a második helyen a megújuló energiák részarányának a
növelése, a harmadik helyen a töredezett közép-európai energiainfrastruktúra-hálózat
összeköttetése, ez ellátásbiztonsági és versenypiac-élénkítési szempontból is nagyon fontos
Magyarország számára. Negyedik pontként az atomenergia békés célú használatának jelenlegi
szinten történő megőrzése, és fontosnak ítéljük a hazai állami szabályozási rendszer, tehát az
állam szabályozó erejének az erősítését. Fontosnak tartjuk azt is, hogy stratégiai területeken -
az energiagazdaság nem minden területén és nem minden szintjén, de a stratégiai területeken -
növeljük az állam tulajdonosi szerepét is annak érdekében, hogy mind a szabályozási, mind
pedig a tényleges tulajdonosi eszközökön keresztül a jelenlegihez képest erőteljesebb,
markánsabb nemzeti és társadalmi érdekérvényesítést tudjon biztosítani.

Köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kérdések, hozzászólások következnek, Józsa István
alelnök úr, parancsolj.

Kérdések, hozzászólások

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Érdekes egy előterjesztés
ez, mert egyrészt látszik, hogy államtitkár úrék rengeteget dolgoztak, ugyanakkor nem azt
csinálták, amire mandátumuk volt, meg amit korábban ők is jónak tartottak. Ugyanis az
érvényben lévő hatályos energiapolitikáról szóló országgyűlési határozat 2008. évi elfogadása
során - pontosan 2008. április 7-én 295 szavazattal fogadta el az Országgyűlés, hogy a
kormánynak kétévenként be kell számolnia az energiapolitika helyzetéről, a végrehajtásról.
Ez mondjuk 2008-hoz képest pont 2010-ben lett volna aktuális, tehát itt mindjárt egy
mulasztás van. Ez nem történt meg, ami nem csoda, hiszen az Orbán-kormány elmúlt
15 hónapjának energiapolitikai tevékenysége éles ellentétben állt az energiapolitika
tartalmával és célkitűzéseivel is.

Mennyiben új ez az energiastratégia? Egyébként nem csak a hatályos miatt mondom
az energiapolitikai megnevezést, az Unióban azt értik meg, amikor politikákról beszélünk,
tehát az Európai Unióban szakpolitikák vannak. Én javasoltam, hogy a 2008-as országgyűlési
határozat is az energiapolitika címet viselje, úgyhogy az uniós kompatibilitás érdekében
javaslom, hogy ennek is inkább energiapolitika legyen a neve, azzal együtt, hogy stratégiai
célokat kell hogy megfogalmazzon.

Mind a hatályos energiapolitika, mind az előterjesztett energiastratégia névre
keresztelt szakpolitika a tartalmát illetően nem tér el egymástól; egyformán az
ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítését tűzi ki
legfőbb célul - helyesen -, összhangban az Európai Unió által definiált alapvető célokkal.
Tehát a két határozati javaslat több pontja szinte szó szerint megegyezik. Tekintettel arra,
hogy a hatályos és a javasolt új energiapolitika tartalma érdemben nem tér el egymástól - noha
rengeteget dolgoztak az előkészítő munkacsoportok -, így a határozati javaslat, új
energiapolitika elfogadása, illetve a hatályos energiapolitika elvetése szükségtelen,
mondhatni, a piac szempontjából káros. Ez olyan iparág, amelyik nem szereti a rángatást,
különösen nem alapvető stratégiai kérdésekben. Ráadásul a kormány elmúlt közel másfél
évének energiapolitikai intézkedései szöges ellentétben álltak mind a hatályos, mind pedig a
javasolt új energiastratégiában foglaltakkal. Így gyakorlatilag nincs különbség abban, hogy a
kormány a konkrét intézkedései során melyik energiapolitikát nem veszi figyelembe. Tehát
igazából ez nem indok arra, hogy egy új előterjesztéssel élt az előterjesztő.

A 2010 tavaszán hivatalba lépett második Orbán-kormány eddigi energetikai
szabályozási lépései ugyanis egyszerre mutatták a kapkodás, a kiszámíthatatlanság, esetenként
a dilettantizmus, de mindenképpen a diszkriminatív szabályozást (Felzúdulás, közbeszólások
kormánypárti oldalon.), különösen gondolva a kapcsolat energiatermelés kérdésére, amivel
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diszkriminálni kívánják a távhőtermelőket és ezen keresztül a saját önkormányzataikat is.
Nagyon sajnálom, kérdezzék meg önmagukat, az önkormányzatok vezetőit, hogy mi a
véleményük erről. Nem hiszem, hogy nagyon eltérne a véleményük, amikor itt tartanak, hogy
ők ezt nem tartják helyesnek, és diszkriminatívnak tartják. Tehát a kormány első évének
intézkedéseiben az Európai Unió egységes belső energiapiacába történő integrálódás helyett
inkább egyfajta elszigetelődés volt jellemző.

A másik, hogy nem sikerült érzékelhetően az energiafüggetlenségért vívott szent
háború jegyében oldani az egyoldalú energiafüggőséget, inkább ennek konzerválása
tapasztalható annak révén, hogy új mozgásteret nem nyitott a kormány.

Az európai ellátásbiztonságot erősítő projektek előmozdításában nem mutatott aktív
részvételt a kormány, például a Nabucco fél évet állt a magyar PSA elfogadatlansága miatt,
tehát az elfogadás hiánya miatt, ami számunkra érthetetlen, hogy mi volt az oka ennek a
passzivitásnak. Lehet, hogy az AGRI-ba történő hirtelen bekapcsolódás, ami szakmai
vélemények szerint még a Holdban van, egy ilyen szép tájképre is alig emlékeztető
elképzelés.

A következő ilyen terület, ami megítélésünk szerint visszalépés az elmúlt egy évben,
az a megújuló energetikai projektekkel kapcsolatos bizonytalanság. Nem tudják a beruházók,
hogy mire számítsanak, nem az energiastratégia vagy az energiapolitika, hanem az azt be
nem tartó kormánypolitika miatt.

Az energiahatékonysági projektekkel kapcsolatban szintén visszafejlődés az egy év
mérlege, noha lehet, hogy a szándék megvan, hogy az energiahatékonysági projektek
területén legyen fellendülés, de az egy év mérlege ténylegesen egy megtorpanás, ami
semmiképpen nem tekinthető eredménynek.

A következő ilyen a fogyasztói jogok csökkenése, több ágazati szabályozás, ágazati
törvény eléggé elkapkodott módosítása keretében. Ha emlékeznek képviselőtársaim, volt egy
március 16-ai fekete napja az energetikai törvényalkotásnak, amikor reggel behoztak egy
olyan módosítási csomagot, amelyről, hogyha például ezt a részét, a fogyasztóvédelmet
megnézik, akkor komoly sérelem érte önöket, az önök választóit. Ezt pedig egy nap alatt nem
lehet észrevenni, tehát én közvetlenül a képviselőket nem tudom hibáztatni ezért, magát a
metódust tudom hibáztatni, illetve azt, hogy azóta nem próbáltak érvényt szerezni ezeknek a
véleményeknek, hogy milyen sérelmek érték az önök választóit. Ezt azért mondom ilyen
sztoikus nyugalommal, mert ezt önökön fogják számon kérni, tehát ez politikailag a mi
malmunkra hajtja a vizet. Az hogy ezt itt elmondom, azt hiszem, az a képviselői felelősség, a
felelős ellenzéki politizálás jegyében születik. (Közbeszólások kormánypárti oldalon.)
Nagyok örülök, hogy képviselőtársam mind a két kezét összeteszi, mert tényleg így van.
Olyasmire hívjuk föl a figyelmet, amire a kormányoldali képviselőknek is figyelni kellene,
mert valamikor ez azért számonkérésre kerül, részletesen mondjuk holnap, az általános
vitában.

Amit itt összefoglalóként erről a blokkról tudnék mondani, hogy mindez ellentétes a
hatályos és az új energiastratégia céljaival. Tehát nem csodálnám, hogyha az előterjesztő
tudathasadásba kerülne, mert miközben ő dolgozik, hogy hosszú távú célokat megfogalmazva
előterjesztést tegyen, ugyanakkor a konkrét munkájában ettől eltérő lépésekre kényszerül.

Vitathatók a szabályozást illető elképzelések, pontosabban nem is az elképzelések,
hanem a gyakorlat. Tehát ez az indoklásban is megfogalmazódik, aminek nagyon örülünk,
hogy végül beterjesztették ezt az indoklást. Azzal együtt, hogy kicsit érződik rajta, nem
indoklásnak készült, mert mondjuk az indoklásként beadott iromány 2. pontja úgy fogalmaz,
hogy a hármas cél a versenyképesség, fenntarthatóság és biztonság elérése érdekében
nélkülözhetetlen - ez az egy indoklási szó van ebben a passzusban, hogy nélkülözhetetlen - az
energiahatékonyság és takarékossági programokon keresztül az energiafogyasztás mérséklése,
illetve a lokális rendelkezésre álló megújuló energiaforrások bevonása az ellátásba. Tehát egy
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logikai rendszerben - nem akarok visszatérni a kanti ok-okozati összefüggésre -, amit
Matolcsy miniszter úrnak sikerült…

ELNÖK: Alelnök úr, a világért sem akarom félbeszakítani, de a vezérszónoklakot az
ülésteremben kell elmondani. Most az általános vitára való alkalmasságról kívánunk döntést
hozni… (Dr. Józsa István: Én csak bizottsági véleményt fogok mondani.) Lassan már kétszer
annyi ideje beszél, mint az államtitkár úr, ezért próbálkozom, hogy szorítsuk már
valamennyire. (Közbeszólások kormánypárti oldalról.)

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Nagyon örülnék, ha inkább a megértésre próbálnának
koncentrálni a kormánypárti képviselők. Akkor, hogy valami újdonságot is mondjak, jelentős
eltérést… (Derültség a kormánypárti oldalon.) Eddig trivialitásokat mondtam. Eddig olyan
trivialitásokat mondtam, ami miatt nem kellett volna új előterjesztést behozni a jelenleg
érvényben lévőhöz képest. Azért erre is rá kell mutatni, hogy ha önök nem tudják, akkor én
elmondom.

Amiben viszont jelentős eltérés van, ez az atomerőmű-bővítés előkészítésével
kapcsolatos. A határozati javaslat ugyanis nem írná elő a kormány részére, hogy a szakmai,
környezetvédelmi és társadalmi megalapozást követően a beruházás szükségességére,
feltételeire, az erőmű típusára, telepítésére vonatkozó javaslatokat kellő időben terjessze az
Országgyűlés elé. Ami pedig szintén szükséges lépés, hogyha a transzparencia elvét
szeretnénk betartani - gondolom, ezt önök is szeretnék. Tehát ezt az MSZP nem tudja
támogatni, a mi véleményünk szerint a bővítésről csak átlátható döntés-előkészítés, korrekt
szabályozás, alapos társadalmi vita és erős társadalmi felhatalmazás alapján szabad dönteni.

A határozati javaslat további elemi eltérése a hatályos energiapolitikához képest a
végrehajtást biztosító kormányzati szervezetrendszer átalakításában van, egy új törvény
előkészítésében, ami egyébként szintén evidenciának tekinthető, a kormányzati politika
koordinációjának biztosításában fogalmaz meg lépéseket. Ezt most nem fejteném ki önöknek,
hogy mit jelent, mert gondolom, talán ismerik. Ugyanakkor kritikával szeretnék élni, hogy a
határozati javaslat 1. számú mellékletét képező tanulmány nem tartalmaz normatív
rendelkezéseket, mégis úgy kell értelmezni, minthogyha erre vonatkozó utalások is lennének.
Holott a számadatok, például említette államtitkár úr a közlekedési stratégiát, a közlekedés
területén felhasznált mennyiségek teljesen össze vannak kavarva. Úgyhogy kérném, hogy ezt
az 1. számú mellékletet szakmailag alaposan vizsgálják át, ha gondolja, majd átadjuk a mi
észrevételeinket is, hogy mi az, ahol korrekció lenne szükséges. Tehát ez a rész szerintünk
kár, hogy az előterjesztéshez kapcsolódik, nem biztos, hogy célszerű.

Az indoklásról még néhány szót. Az egyik, amit mondtam, hogy trivialitások
szerepelnek benne, de ilyen megállapítás, ami nagyon fontos lenne, a 4. pont b) bekezdésében
így szól az indoklás, aminek szintén előbb lenne a helye: a befektetői környezet
kiszámíthatóságát biztosító intézményrendszert kialakítani, tehát nem csak a biztonságot
jelentő intézményrendszert, hanem a biztonságot jelentő jogalkotást is. Amilyen jelzések
eljutnak hozzánk a szakmai szervezetektől, azok mind arról szólnak, hogy bizonytalannak
tartják ezt a befektetői környezetet, tehát ez a célkitűzés nagyon helyénvaló, nagyon kár, hogy
csak az indoklási részben kap helyet.

Hasonló ilyen különlegesség a 4. pont i) bekezdése: az állam feladata az
energiapolitika - hála istennek itt pontosan idézi önmagát, mert energiapolitikáról van szó -
körébe tartozó jogi és gazdasági feltételek koherenciájának biztosítása. Nagyon kérem, hogy
ezt ne az indoklási részbe - amit mi kértünk, mondjuk követeltünk ki a Házszabályra való
hivatkozással -, hanem ezeket emeljék be mint kötelező, követendő gyakorlatot, mert ezek,
tapasztalva az elmúlt év hiányosságait, nagyon fontos részét képezhetik egy energiapolitikai
szabályozásnak. És általában szeretném felhívni a képviselőtársaim figyelmét, hogy ne
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hagyják magára az államtitkár urat ilyen kérdésekben. Ezek a magyar gazdaság olyan fontos
versenyképességi területei, amiben nagyon fontos, hogy a kormányoldali képviselők is felelős
magatartást tanúsítsanak.

A mi részünkről mi ezt megtesszük, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket.

ELNÖK: Alelnök úr, nehezíti a helyzetemet, mert a saját képviselőcsoportom már
többször felvetette az ügyrend megalkotását a bizottság vonatkozásában, aminek én mindig
ellenálltam. De ilyen hozzászólásokkal azt fogja elősegíteni, hogy egyszer leszavazzák.
(Dr. Józsa István: A Házszabálytól eltérően nem lehet.) A Házszabálytól eltérően nem lehet,
de ügyrendet lehet alkotni, amibe időbeli korlátokat bele lehet tenni. Én ennek eddig
ellenálltam. Az előző ciklusban is volt ilyen ügyrendje ennek a bizottságnak, akkor ezt
igyekeztem most rendbe hozni, de attól félek, hogy sok ilyen hosszú hozzászólás ezzel jár
együtt. Itt kicsit az a probléma, hogy az alelnök úr többé-kevésbé egyszerre folytatta le az
általános és a részletes vitát is, amit szerintem azért jobb lett volna a gondolom, később
beadásra kerülő módosító indítványok mentén megtenni.

Van-e más hozzászólási szándék? (Jelzésre.) Kovács Tibor képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Furcsállom az ön
hozzáállását ebben a kérdéskörben, ez egy olyan előterjesztés, ami önmagában 150 oldal, és
van hozzá országgyűlési határozati javaslat, nem beszélve arról, hogy milyen hatása lehet
Magyarország energiaellátására egy ilyen javaslat. Megszoktam már az elmúlt egy évben,
hogy a kormánypárti képviselők nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egyébként nekik is
kellene véleményt alkotni, mert nem biztos, hogy 100 százalékban és mindig automatikusan
egyet kellene érteni azzal, amit a kormány a parlament elé terjeszt. De úgy látszik, ez önöket
nem foglalkoztatja és nem érdekli, de azért az önök felelőssége ettől még megáll, és önökön
múlik majd az, hogy mi történik ezekben a kérdésekben. Még akkor is, ha ezen most
vigyorognak. Most vigyoroghatnak, de aztán utána a felelősségük viszont megáll ezekben a
kérdésekben, és a délelőtt folyamán is ugyanezt kaptuk, amikor vitattuk az előterjesztés
házszabályszerűségét. Örülök annak, hogy legalább a kormány képviseletében elismerték azt,
hogy valóban itt van némi hiányosság, és pótolták tulajdonképpen ezt a hiányosságot. De már
a délelőtti ülésen is felhívtuk a figyelmet arra, hogy továbbra is fennmaradtak
bizonytalanságok a javaslattal kapcsolatban.

Arról van szó, tisztelt államtitkár úr - önnek mondom, mert úgy látszik, a
kormánypárti képviselőket ez a dolog nem érdekli (Közbeszólások kormánypárti oldalról.) -,
végül is az országgyűlési határozati javaslat az egyik dolog. Van ennek egy 1. számú
melléklete, és nem döntöttük el azt, hogy a melléklethez lehet-e egyáltalán módosító
indítványt beadni vagy nem lehet. Pedig szükségszerű lenne, megmondom őszintén, mert - ha
érdekli - itt több pontban fölsorolták a mi szakértőink azokat a pontokat, amelyek
pontatlanságokat, pontatlan európai közösségi hivatkozásokat meg pontatlan törvényi
hivatkozásokat tartalmaznak. Ha ez így marad benne a javaslatban, akkor az egész javaslat
pontatlannak mondható. Ez az egyik oldal.

A másik: a képviselőtársam már elmondta azt, hogy nem is nagyon értjük,
tulajdonképpen miért kell egy új javaslatot benyújtani a parlament elé, és hogy ezt
alátámasszuk önöknek, mi csináltunk egy összehasonlító táblázatot. Megkérem a
munkatársaimat, hogy osszák ki ezt önöknek, hogy össze tudják hasonlítani, mi a hasonlóság
és mi a különbség a korábban elfogadott javaslat, illetve a mostani javaslat között. Számba
lehet venni azt, hogy a különbségek tulajdonképpen pozitív változtatások a korábbi elfogadott
koncepcióhoz képest, vagy van negatív hatása. Kérem a munkatársamat, hogy akkor adjon
mindenkinek egyet - az államtitkár úrnak is - az összehasonlító táblázatból. (Kovács Tibor
munkatársa átad Bencsik János államtitkárnak és a bizottság tagjainak egy-egy példányt.)
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Ami változás történt az elmúlt időszakban, azt kell mondjam, rendkívül sajnálatos,
hogy a kormány eddigi tevékenysége az energiapolitikában egyféleképpen jellemezhető: sem
a korábbi koncepcióhoz, sem az itt megfogalmazott elképzelésekhez nem tartotta magát a
kormányzat, nehezen magyarázható döntések születtek. Mondanék példát. Prioritásként
megfogalmazódott az energiafüggetlenség Magyarország számára, hogy ezt milyen fontos
biztosítani a későbbi időszakban. Erre tekintettel egészen érthetetlen és megmagyarázhatatlan,
hogy a Mátrai Erőmű fejlesztésének leállítására miért került sor. Ugyanis ez ráadásul még
többségi állami tulajdonban lévő beruházás lett volna, tehát a kormánynak az az elképzelése
is, hogy a tulajdonosi szerkezetben is legyen némi változás - bár megjegyezném, hogy ez nem
igazán érthető, mert szabályozás tekintetében természetesen van alapvető jelentősége a
kormányzatnak, de az, hogy a tulajdoni szerkezet hogyan alakul, az ellátásbiztonság
szempontjából kevésbé jelentős, a szabályozás sokkal fontosabb e tekintetben. Tehát itt van
például a Mátrai Erőmű kérdése, de a megújuló energiaforrás tekintetében is, ami az elmúlt
időszakban történt, nehezen magyarázható, mert olyan erőművek - igaz, hogy régi, de
mégiscsak működő és megújuló energiát fölhasználó erőművek - sorra leálltak a szabályozás
bizonytalansága miatt. Így Borsod megyében is, Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban, de máshol
is sorra állnak le, de mondhatnám a Mátrai Erőmű ilyen irányú alapanyag-fölhasználását is.

De beszélhetnénk a Déli Áramlatról is. Most az úgynevezett wikileakses információk
alapján kiderült, hogy az a hatalmas hajcihő, amikor a Fidesz - elnök úr emlékszik rá -
Németh Zsolttal és magam külön bizottságban tárgyaltuk ennek a fontosságát, jelentőségét,
milyen hatalmas elánnal tiltakozott a Fidesz, hogy a magyar kormány csatlakozott ehhez a
projekthez, sőt megállapodást írt alá annak idején az orosz kormánnyal. A nemzet elárulásáról
és hasonlókról beszéltek, aztán kiderült, hogy nem is gondolták egyébként komolyan. De
azért ez a folyamat mégiscsak elégséges volt arra, hogy mára már a Gazprom bejelentette,
hogy a Déli Áramlat nem csatlakozik Magyarországra, nem éri el Magyarországot, hanem
Szerbián, Horvátországon, Szlovénián keresztül éri el Olaszországot. Ez volt az eredménye
annak a politikai játéknak, amit az előzőekben a Fidesz követett.

De képviselőtársam emlegette a Nabucco-projektet is, amiben szintén késlekedés volt,
és a mai napig nem biztosított, hogy egy alternatív forrásból, Türkmenisztánból vagy más
forrásokból származó energia eljuthatna-e Magyarországra. De ugyancsak ezt mondhatjuk el a
kapcsolt energiatermelés szabályozásáról. Néhány hónappal ezelőtt még azt az ígéretet
kaptuk, hogy ősz elejére e tekintetben az új szabályozás megszületik, most nem fog
megszületni. Ezzel kapcsolatban az az aggályunk, hát örülhetnénk neki, hogy nem kell többet
fizetni a fogyasztóknak a fölhasznált energiáért, csak az a kérdés, hogy mi lesz utána. Tehát
addig, ameddig megszületik a szabályozás, ezek a társaságok hogyan fognak működni,
mennyire lesznek működőképesek, és nem kell-e utólag megfizetni azokat a hiányosságokat,
amelyek mondjuk a mostani késlekedésből vagy hozzá nem értésből - vagy
nemtörődömségből vagy mit tudom én, minek nevezzem - lényegében nem születtek meg.
Ezek mind részei, tisztelt államtitkár úr, annak az energiakoncepciónak is, amit önök letettek
az asztalra, de ez mind ellentmond annak, amit most akarnak elfogadni, és gyakorolni a
következő években, évtizedekben. Az ellátásbiztonság szempontjából ezek nagyon-nagyon
fontos kérdések, és jó lenne valamiféle megnyugtató választ kapni rá, azért, hogy
Magyarország energiaellátás-biztonsága valóban olyan legyen, mint az elmúlt évtizedekben
volt.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Csak arra kérek mindenkit, hogy itt azért azt
gondolom, vannak kérdések, amelyeknek mi tulajdonítunk jelentőséget, esetleg önök nem,
mint például a tulajdoni kérdésre utalt ebből a szempontból. Lehet, hogy az önök számára ez
nem fontos az energiaszektorban, nekünk fontos. Azt gondolom, minden kormánynak joga és
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lehetősége van arra, hogy a saját energiastratégiáról szóló elképzeléseit a parlament elé
terjessze. Sok minden változik a nemzetközi környezetben is, sok minden változik a
finanszírozási környezetben is, nem érdemes csak abba kapaszkodni, hogy mit sikerült
összehozni egyébként annak idején, 2008-ban e téren. Azt gondolom, azóta kellően sok
változás érett meg ahhoz, hogy egy ilyen új javaslatot ebben a formában tárgyaljon a Ház, és
erre feltétlenül szükség is van.

Köszönöm szépen. Van-e még más? (Jelzésre.) Volner János alelnök úr, parancsolj!

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Elnézést kérek államtitkár úrtól, mert
lemaradtam az elejéről, a plenáris ülésen kellett a kötelezettségeimnek eleget tenni. Néhány
szóban, tényleg csak címszavakban, mert nem szeretném a kollégák figyelmét túlságosan
igénybe venni. Elsősorban olyan dolgokat szedtem össze, amit részben vagy egészben
hiányolok, egy kicsit bővebb kifejtést kértem volna, illetve más alternatívamodell
kidolgozását vártuk volna a kormánytól.

Először is itt van az energiahatékonysági beruházások kérdése. Úgy gondolom, hogy a
jelenleg előttünk fekvő energiastratégia elsősorban az energiatermelés oldaláról közelíti meg a
kérdést, nem pedig az energiafelhasználást monitorozza, akár oly módon is, hogy mondjuk a
korszerű kazánok, a hőszigetelő rendszerek oldaláról milyen módon lehetne csökkenteni azt a
nagy károsanyag-kibocsátást és a nemzetgazdaság szempontjából az importmérleg
felborulását. Ugyanis itt meglehetősen sok pénzt és energiát lehetne megtakarítani.

A másik, amit nagyon fontosnak tartok, az úgynevezett ESCO-finanszírozások ügye.
Itt a képviselőtársak között több polgármester van, minden bizonnyal többen találkoztak már a
modellel. Ez az, amikor a magánszféra különböző cégei elkezdenek kooperálni, nálunk
elsősorban önkormányzatokkal, aztán az az energiahatékonysági beruházások hasznából
maguk is részesednek, és ilyen módon gyakorlatilag megtérül számukra a beruházás. Úgy
gondolom, pénzügyi szempontból ez akár egy kifejezetten előremutató modell is lehet, én
azonban elvárnám a kormánytól azt - különösen azért, mert aktívabb állami szerepvállalást
látunk több területen, mint az előző szocialista kormányoknál -, hogy erre dolgozzon ki egy
olyan monitoringrendszert, amely elsősorban a középületek energiafelhasználását
monitorozza, erre vonatkozóan megteszi a szükséges intézkedéseket, cselekvési tervet készít,
felméri azt, hogy milyen igények vannak, milyen megtérülés várható, és maga is cselekvő

részese lesz ezeknek a folyamatoknak. Úgy gondolom, nem vagyok magántőke-ellenes, én is
vállalkozó voltam, mielőtt országgyűlési képviselő lettem volna, de azt gondolom, ebben a
dologban meglehetősen nagy az állami szerepvállalás lehetősége, és esetleg kevésbé lenne
érdemes a magánszférát bekapcsolni ezekbe a folyamatokba.

A másik, ami kicsit ellentmondásosnak tűnik nekem, ez a sokat emlegetett kapcsolt
áramtermeléssel kapcsolatos kormányzati koncepció. Itt láttunk az év elején, a múlt év végén
civakodást erre vonatkozólag a Fideszen, házon belül, hogy most mi történik a kapcsolt
áramtermeléssel, hogyan, mi módon lesz majd ez támogatva. Ebben a szektorban még most is
bizonytalanságot érzek, ami olyan szempontból problémás, hogy itt nemegyszer évtizedes
megtérülésű beruházásokról van szó, ahol természetesen módon a befektető, illetve az is, aki
igénybe veszi a szolgáltatásokat, szeretné látni a folyamat végét és a közepét is, nem csak az
elejét.

Amit megint csak hiányolnék, az energetika hagyományosan tőkeigényes ágazatot ölel
föl, és ezen belül lehetőség lenne arra, hogy akár egy nagy közkézhányaddal létrejövő
gazdasági társaságot állami ösztönzés mellett, állami szabályozó környezet felállításával
létrehozzanak. Ezáltal például a jelenleg megtakarításait jórészt bankbetétekben tartó lakosság
rávehető lenne arra, hogy például a Paksi Atomerőmű bővítésénél, akár más energetikai
beruházásoknál aktív kezdeményező részese legyen a folyamatoknak. Ilyen módon a
lakossági megtakarítások felhasználhatók lennének arra - természetesen a lakosság
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hajlandósága esetén -, hogy hosszú távú, biztos, mondjuk tőkevédett, államilag garantált
módon történő befektetéssel maga a lakosság is hozzájáruljon ahhoz, hogy ezek a nagy
tőkeigényű energetikai beruházások megvalósuljanak. Akkor elkerüljük azt a helyzetet, hogy
az államnak nincs pénze, a külföldi vállalatoknak vagy van, vagy nincs, ha nincs, akkor föl
tudnak venni külföldön kedvező kamatozási hiteleket, és aztán ezekből a hitelekből a saját
hasznukra valósítják meg ezeket az óriásberuházásokat. Azt gondolom, ez előremutató
javaslat lenne, hogyha az ilyen magas közkézhányaddal létrejövő új gazdasági társaságok be
tudnák kapcsolni a lakosság megtakarításait ezeknek a finanszírozásába.

Végül, de nem utolsó sorban az exportlehetőségekről, illetve az energiaágazat
diverzifikációs törekvéseiről - a beszerzéseknél - szeretnék egy pár szót ejteni. Először is
annak találnám legfontosabbnak ezen a területen a kimondását, hogy az, hogy egy állam
milyen módon diverzifikálja a saját energiabeszerzéseit - ha nem maga az energia előállítója -,
azt gondolom, legkevésbé a magáncégek profitérdekeitől kellene hogy függjön. Éppen ezért
itt is aktív állami szerepvállalást látnánk szívesen. Az FGSZ helyett akár egy állami
szerepvállalást ezen a területen, egész egyszerűen azért, hogy ne magáncégek profitérdeke
határozza meg a magyar energiapiac diverzifikációjának irányát, ne az határozza meg, hogy
létrejönnek-e egyes beruházások vagy sem, hanem a hosszú távú, adott esetben a
profitérdekeken túlmenő, államilag fontos stratégiai célok is szerepet kaphassanak ebben.

Ez olyan szempontból is fontos lenne, hogy ha ilyen módon létrejött egy közös európai
energiafolyosóba történő bekapcsolódás, Magyarország a jelenlegi folyamatok iránya alapján
akár ennek egy erős kedvezményezettje is lehetne. Lehetne akár exportra termelni áramot,
energiát meglehetősen nagy mennyiségben. Erre vonatkozó jelek már kezdenek kibontakozni
Európában, gondoljunk csak Németország atomenergia-csökkentő lépéseire. Azt gondolom,
előremutató lépés lenne, hogyha a kormány erre tudatosan készülne, és ennek megfelelően
alakítaná ki a szakpolitikáját.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még további kérdés vagy hozzászólás? (Nincs
jelzés.) Amennyiben nincs, akkor államtitkár úrnak szeretném megadni a szót, ha kíván
reagálni az elhangzottakra.

Válaszadás

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Bizottság! Képviselő Urak! Minden bizonnyal vannak olyan helyzetek, szituációk,
ahol Józsa képviselő úr adja a mandátumot. A nemzeti energiastratégia előkészítésére és
beterjesztésére vonatkozó mandátum viszont a kormány részéről fogalmazódott meg, azt
gondolom, ezt elvitatni nem lehet, ez tényszerű. Tehát mandátummal, valós mandátummal
rendelkeztünk, amikor a stratégiát előkészítettük és beterjesztettük. Ugyanakkor lehetőséget
biztosítottunk minden szakmai szervezetnek, szakértőnek, magánembereknek is, a
közpolitikában részt vevőknek is, hogy az egyéves nyitott, társadalmi, szakértői egyeztetési
folyamatba bekapcsolódjanak. Erre írásos formában, személyes konzultációk keretében is
lehetőség nyílott. Kicsit megkésve ugyan, de a szakértői elemzések itt vannak, ezeket már
csak az általános, illetve a részletes vita keretében tudjuk majd megvitatni. Jó lett volna,
hogyha menet közben is elérkeznek ezek a javaslatok.

A korábbi energiapolitikai irányelvekkel kapcsolatos beszámolóról illett volna a
szocialista kormánynak gondoskodnia, és még a mandátum lejártát megelőzően beterjesztenie
az Országgyűlés elé. Hiszen 2008-ban került elfogadásra, hogyha kétéves beszámolási
időszak került meghatározásra kötelezettségként, akkor 2010-ben, a kormányváltást
megelőzően az elvégzett munkáról egy leltárt készíthetett volna a kormány, amely
megkönnyítette volna számunkra az új stratégia keretrendszerének a kialakítását is.
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Ezek szerint vannak eltérések, hiszen ha nem lennének eltérések a korábbi
energiapolitikai tézisek és a mostani energiastratégiai dokumentum között, akkor nem
fogalmazódott volna meg ennyi észrevétel. A nemzeti érdekek erősítése mindenképpen újnak,
újdonságnak tűnik a korábbiakhoz képest. Hogy csak egyetlenegy példát emeljek ki, az önök
kormányzati idejében az állami tulajdonban még meglévő MOL-részvények értékesítésére
került sor, egy olyan gazdasági társaság állami tulajdonban való részvényének értékesítésére,
amely birtokolja az FGSZ Zrt.-t, amely a hazai nagynyomású gázvezeték-gerinchálózat
üzemeltetését, illetve birtoklását, vagyonkezelését végzi. Ezzel együtt, hogy értékesítették a
MOL-ban lévő állami tulajdonhányadot, tulajdonképpen lehetőséget biztosítottak arra, hogy a
MOL-nak teljes körűen szabad keze legyen arra vonatkozóan is, hogy a hosszú távú
gázszerződés kiszervezésre kerüljön - finoman szólva - egy multinacionális kereskedelmi
társaság számára. Ezekkel a folyamatokkal mi nem értünk egyet. Nem értettünk egyet, most
sem értünk egyet, ezek megreparálására mindenképpen szükség van, ellátásbiztonsági és
nemzetbiztonsági szempontból is. Ez nagyon lényeges eltérés valóban.

Átláthatóság, illetve a Nabucco PSA-szerződése is napirendre került. Igen. Azért
kértünk haladékot a konzorciális társaktól, mert egyedül Magyarország a többi szerződéshez
képest sokkal hátrányosabb szerződést kötött volna meg. Ezeket újra kellett tárgyalni,
tisztázni kellett, de az egész Nabucco-beruházás halasztódása nem ennek köszönhető. Ha még
mindig nem tudtuk volna végigtárgyalni, és nem kötöttük volna meg a szerződést, nem írtuk
volna alá a megállapodást, akkor sem lenne előrébb a Nabucco. Ugyanakkor közben a
nemzeti érdekekre való tekintettel markánsabban kellett érvényesíteni a hazai, magyar
érdekeket ebben a nemzetközi együttműködésben.

A paksi átláthatósággal kapcsolatosan: talán képviselő úr figyelmét elkerülte az a tény,
hogy a bíróság most döntött a paksi adatokhoz, információkhoz történő hozzáférhetőségről, de
a bírósági per még a szocialista kormány idején indult el, mert nem biztosították a kellő
átláthatóságot, az információhoz történő hozzáférés lehetőségét. Tehát egy korábbi, önök
általi, most ezen ne vitatkozzunk, hogy helyes vagy helytelen gyakorlat következtében
született éppen a napokban egy jogerős bírósági döntés, amely a nagyobb nyilvánosságot
igyekszik érvényesíteni a paksi beruházások előkészítésével kapcsolatosan.

A megújulóenergia-támogatás, kötelező átvételi rendszer: azt ugye, nem lehet
elmondani, hogy túlságosan átlátható és normakövetésre serkentő szabályozási rendszer volt.
Megint csak elkerülhette az önök figyelmét az az Ausztriából induló botrány, amely a hazai,
önök által kiírt széltender mögötti, hát hogy mondjam, meglehetősen zavaros viszonyokra
mutat rá, és az osztrák államügyészség ebben a kérdésben nyomozást folytat. Ugye, az ott
megfogalmazódott felvetés az, hogy a legutolsó magyar meghirdetésű széltender nem tiszta
körülmények között került volna elbírálásra, mert kenőpénz megajánlására került sor az
osztrák államügyészség álláspontja szerint - legalábbis a vizsgálat erre irányul -
Magyarországon működő multinacionális társaság és a Magyar Energiahivatal irányában.
Ugye, nem gondolják azt, hogy akkor egy ilyen széltendert nyitva kell hagyni, el kell bírálni,
és ugye, nem gondolják azt, hogy ha ilyen nem kellően transzparens rendszer működik, akkor
arra föl lehet építeni egy új megújulóenergia-támogatási rendszert. Nem lehet. Éppen ezért
van szükség az energiastratégia elfogadására, ehhez kell igazítani a cselekvési terveket, és
ehhez kell azokat a támogatási és pénzügyi ösztönzőket is igazítani, amelyek kiszámítható
feltételt fognak teremteni az energiagazdaságban. És addig, amíg a stratégia nincs elfogadva,
legalábbis nem érkezünk a végéhez közeli állapotba, addig nem fogjuk társadalmi vitára
bocsátani azt az új megújulóenergia-támogatási rendszert, amelynek az irányelvei a kormány
előtt vannak, és ezt követően fogjuk megküldeni Brüsszel számára is egy prenotifikációs
eljárás keretében, és amikor majd megérkezik Brüsszel válasza, akkor fogjuk betenni azokat a
számokat, amelyek alapján a végleges döntés majd az Országgyűlés bólintásával is
meghozható.
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A szabályozási stabilitásra vonatkozóan csak annyit szeretnék jelezni, hogy mind a
határozati javaslatcsomag 3. e) pontja, mind pedig a 4. b) pontja erre vonatkozóan markáns
utasítást fogalmaz meg, mely szerint alakítson ki az európai szabályozással összhangban lévő,
a befektetői környezet kiszámíthatóságát biztosító, átlátható, elszámoltatható és a fogyasztói
érdekeket is figyelembe vevő új kormányzati energetikai intézményt és eszközrendszert.
Tehát amit Kovács Tibor képviselő úr kér, az markánsan a határozati javaslatban kötelezően
megvalósítandó feladatként megfogalmazásra került. Amennyiben az Országgyűlés ezt
támogatólag jóváhagyja, akkor a kormánynak kötelessége lesz ebben a kérdésben elmozdulni.

Erőmű-leállításokról beszélt, képviselő úr. Nagyon jól tudjuk mind a ketten, hogy a
Tisza menti erőmű-leállítások semmilyen összefüggésben nincsenek a hazai szabályozási
környezettel. Hogyha valami hatás érte őket, akkor azok az európai uniós direktívák, és az új,
2013-ban belépő EU ETS-rendszer következménye. Nagyon jól tudja - bár tudjuk, hogy volt
politikai háttértüzesítés a társaság környezetében, ennek ellenére -, a befektető nem mutatott
hajlandóságot arra, hogy belpolitikai témát csináljanak ebből a kérdésből, mert kifejezetten
szakmai, gazdaságossági, és nem a hazai szabályozási rendszer következtében történt meg
részükről a két erőmű értékesítése.

A kötelező átvételi rendszer megújuló energiákra vonatkozó része jelenleg is
érvényben van, és addig, amíg nem fog hatályba lépni egy új átvételi rendszer, ez alapján
lehet támogatási jogosultságot szerezni. Értelemszerűen ez a földgáz alapú kapcsoltenergia-
termelőkre nem vonatkozik, ott a rendszer átalakítása megkezdődött. A következő héten,
amennyiben a bizottság alkalmasnak tartja majd általános vitára, a távhőtörvény módosítására
is javaslatot teszünk annak érdekében, hogy október 1-jétől, az új fűtési időszak kezdetére a
hőoldali átvételi rendszer bevezethetősége biztosított legyen.

Ugyanígy Volner képviselő úr felvetésére jelzem, hogy a határozati javaslat 4. h)
pontja az épületenergetikai stratégia elkészítését írja elő, az épületállomány energetikai
jellemzőinek javítása érdekében felszólítja a kormányt, hogy dolgozzon ki épületenergetikai
stratégiát, különös tekintettel a támogatási rendszerekre, a fűtési és szigetelési módozatok
energetikai és költségelemzésére, valamint a közel nulla energiaigényű épületek
elterjesztésére. Ezen a ponton éppen a napokban született egy miniszteri jóváhagyás, amely
újfent lehetőséget biztosít arra, hogy megalakítsunk egy állami tulajdonban lévő ESCO-
finanszírozási és beruházási üzemeltetéssel foglalkozó gazdasági társaságot. Volt már ilyen,
jól emlékszünk rá, az első Orbán-kormány létrehozott egy ilyen ESCO-társaságot, a Magyar
Fejlesztési Bank leányvállalataként, úgy hívták, hogy ELMIB. Mind a mai napig úgy hívják,
hogy ELMIB, csak privatizálásra került, és tulajdonképpen nem állami energiapolitikai célok
megvalósítását szolgálja, hanem elsősorban magánérdekeltségek érvényesülését. Ami teljesen
rendben van, de világosan kell látni azt is, hogy az államnak elsősorban az az érdeke, hogy az
állami, közösségi tulajdonban lévő épületek, közintézmények energetikai felújítása lehetőség
szerint ne a magánszektor, vagy ne kizárólagosan a magánszektor közreműködésével
valósuljon meg. Itt kell olyan finanszírozási elemeket is behozni, tisztelt képviselő úr, amit ön
felvázolt.

Köszönöm szépen az értékes hozzászólásokat, és köszönöm, hogy néhány
szemléletbeli kérdést az állami szerepvállalással és a nemzeti érdekek érvényesítésével
kapcsolatosan tisztázhattunk a vita során.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Az általános vitára való
alkalmasságról döntünk. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja az általános
vitára való alkalmasságot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 4 tartózkodás. A
bizottság a határozati javaslat általános vitára való alkalmasságát támogatta.
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Ki kell jelölni értelemszerűen a kisebbségi, illetve a többségi előadót. Többségi
előadónak Aradszki András képviselő úr jelentkezett, kisebbségi előadónak pedig Józsa István
alelnök úr, amennyiben nincs igény a kisebbségi előadói poszt megosztására, akkor marad
alelnök úr. (Jelzésre.) Jó, köszönöm.

Államtitkár úrnak köszönöm a jelenlétet.

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról szóló
T/4003. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a következő napirendi pontra, a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának
rögzítéséről szóló törvényjavaslathoz érkezett egyetlen módosító javaslattal kapcsolatos
döntés, első helyen kijelölt bizottságként. Kármán András államtitkár úr elnézést kért, nem
tud jelen lenni, úgyhogy Gordos József osztályvezető úr képviseli a tárcát.

Kérdezném, hogy ezzel kapcsolatban mi a kormány álláspontja, mint előterjesztői
vagy tárcaálláspont.

GORDOS JÓZSEF osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm, elnök
úr, a tárca támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítvánnyal
kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a módosító
indítványt, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Nekem más módosító indítványról nincs tudomásom, amennyiben önöknek sincs, a
napirendi pontot bezárom és egyben a bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 12 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


