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Napirendi javaslat  
 

1. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13478. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13629. szám)  
(Németh Szilárd és Rogán Antal (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

3. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezésének hatályon 
kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/13123. szám)  
(Dr. Dorosz Dávid (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  
 

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről  
a) Az online pénztárgépek bevezetése terén tanúsított totális kormányzati inkompetencia 
vállalkozásokat érintő negatív következményeinek kezelése érdekében szükséges 
törvénymódosításról szóló törvényjavaslat (T/13366. szám)  
(Dr. Dorosz Dávid és Szabó Rebeka (független) képviselők önálló indítványa)  

b) A pénztárgépekkel kapcsolatos átállás teljesíthető határidejének meghatározásáról 
szóló törvényjavaslat (T/13408. szám)  
(Dr. Schiffer András (LMP) képviselő önálló indítványa)  

5. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek a kamarai tagsághoz kapcsolt 
vállalkozásokat terhelő sarc eltörléséhez szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/13171. szám)  
(Scheiring Gábor (független) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről)  

6. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről  
a) A kormány felelősségéről a hiteladósok megsegítésében címmel benyújtott határozati 
javaslat (H/13010. szám)  
(Scheiring Gábor (független) képviselő önálló indítványa)  
b) A hitelezésben alkalmazott hibás pénzintézeti gyakorlat feltárása, megszüntetése és a 
következmények enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló határozati 
javaslat (H/13490. szám)  
(Ivádi Gábor és dr. Szili Katalin (független) képviselők önálló indítványa)   
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7. A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozatban foglaltak 
teljesülésének időszakos értékeléséről és a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 
14.) OGY határozat egyes hamis adatainak kijavítása érdekében történő módosításáról 
szóló határozati javaslat (H/13403. szám)  
(Mesterházy Attila, dr. Józsa István és Kovács Tibor (MSZP) képviselők önálló 
indítványa)  
 (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

8. 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) 

9. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről  
a) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvénynek a paksi atomerőmű-bővítéssel 
kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat (T/13382. szám)  
(Jávor Benedek (független) képviselő önálló indítványa)  
b) A paksi atomerőmű-bővítésről való megalapozott döntéshez szükséges 
intézkedésekről szóló határozati javaslat (H/13381. szám)  
(Jávor Benedek (független) képviselő önálló indítványa) 

10. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke 
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
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Vantara Gyula (Fidesz)  
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Burány Sándor (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Bencsik János (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) megérkezéséig Rogán Antalnak (Fidesz) 
Dr. Nyitrai Zsolt (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
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Tukacs István (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP) 
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Németh Szilárd (Fidesz) előterjesztő 
Ivády Gábor (független) előterjesztő 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
Hizó Ferenc helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Gordos József főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Dr. Billo Kármen főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium) 



8 
 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 4 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a meghívott vendégeinket. Mondhatnám, hogy boldog új évet, 
mert gyakorlatilag azóta nem ült a gazdasági bizottság, de ez faramucin hangzana több mint 
egy hónappal az új év kezdete után. 

A mai bizottsági ülésre vonatkozó napirendi javaslatomat a bizottság tagjainak 
megküldtem. Majd sorrendcserére tennék javaslatot, nevezetesen a rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos törvényjavaslattal kezdenénk. A kollektív befektetési formákkal folytatnánk, 
utána az eredetileg nyolcadikként tervezett, Magyarország kormánya és az Oroszországi 
Konföderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről szóló egyezménnyel folytatnánk, illetve ha a miniszter úr előbb ideér, 
akkor ezt betesszük a kollektív befektetési formák elé, de most egyelőre ezt a sorrendet 
javasolnám. Tehát ezzel a hárommal kezdenénk, utána pedig értelemszerűen a tárgysorozatba-
vételek következnek. Két napirend-kiegészítési javaslat érkezett hozzám. Az egyik Kovács 
Tibor alelnök úr részéről, aki gyakorlatilag, nem emlékszem pontosan a javaslatára, az MVM 
meghallgatását kérte az ominózus gáz ügyben, illetve Németh Lászlóné miniszter asszony, 
Márton Péter, Baji Csaba, Bally Attila, Dorkota Lajos és Horváth Péter meghallgatását.  

Érkezett egy másik javaslat is hozzám, amit szóban tett meg egyik képviselőtársunk. A 
lényegét úgy lehet összefoglalni, hogy hallgassuk meg a Paksi Atomerőmű Rt. vezetését, 
valamint Józsa István képviselő urat, hogy egyébként volt-e olyan cég a birtokában, amely 
bevételre tett szert a Paksi Atomerőműből az aktív képviselői időszaka alatt. Azt gondolom, 
hogy mindegyik kérdés tisztázható a parlamentben azonnali kérdés és egyebek formájában. 
Ennek megfelelően azt javasolnám, hogy mindkét napirend-kiegészítési javaslatot utasítsa el a 
bizottság. Tekintettel arra, hogy így szól a házszabály, értelemszerűen mindkettőről külön-
külön kell szavazni, mindkettőről vita nélkül határoz a bizottság. (Kovács Tibor jelentkezik.) 
Így szól a házszabály, úgyhogy nem tudok sok mindent tenni, alelnök úr! Tehát nem tudok 
szót adni ebben az ügyben. Azt tudom kérdezni, hogy van-e egyéb napirend-kiegészítési 
javaslata. De ha az alelnök úr arról fog beszélni, amit egyébként megtett írásban, akkor meg 
kell vonnom a szót. Megígéri nekem… (Kovács Tibor: Nem!) Ha nem, akkor nem is adok 
szót. (Kovács Tibor: Megígérem, hogy nem arról fogok beszélni!) Megígéri, hogy nem arról 
fog beszélni. Tehát van új javaslata. Parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Inkább a napirenddel kapcsolatban kérdezném, elnök úr 

(Elnök: Parancsoljon!), hogy a bizottság szándékozik-e a házszabályi előírásoknak 
megfelelően meghallgatni Németh Lászlónét. Ugyanis mint illetékes miniszter 
meghallgatására nem került sor. Az elmúlt évben, azt hiszem, talán februárban hallgatta meg a 
bizottság utoljára. Úgy gondolom, mindenképpen számos olyan ügy van, amiben indokolt 
lenne a házszabályi előírásoknak megfelelően az illetékes miniszter meghallgatása. 
Kérdezem, hogy az elnök úr szándékozik-e ilyen napirendet kezdeményezni. 

 
ELNÖK: Ha van ilyen szándék, fel fogom venni a kapcsolatot a miniszter asszonnyal 

és tájékoztatni fogom róla a bizottságot. E héten csütörtökön és valószínűleg jövő hét 
csütörtökön is kell röviden ülnünk. E héten csütörtökön egészen biztosan, úgyhogy lesz mód 
arra, hogy a bizottságot erről tájékoztatni tudjam. Ha nincs egyéb napirend-kiegészítési 
javaslat, akkor először az alelnök úr napirend-kiegészítési javaslatáról szavaztatnék. 
Kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjai között olyan, aki ezt támogatja. Aki igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy 4 igen szavazattal a bizottság 
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elutasította ezt a napirendre-vételi javaslatot. Kérdezném, hogy van-e a bizottság tagjai között 
olyan, aki támogatja azt az általam ismertetett napirend-kiegészítési javaslatot, amely arról 
szól, hogy hallgassuk meg Józsa István képviselő urat, illetve a Paksi Atomerőmű vezetőjét 
arra vonatkozóan, hogy volt-e Józsa István képviselő úr tulajdonában olyan cég, amely aktív 
képviselői időszakában bevételre tett szert az atomerőműből. Azt javasoltam a bizottságnak, 
hogy ezt se vegyük napirendre most, mert tisztázható azonnali kérdés, szóbeli kérdés vagy 
akár interpelláció keretében. Van-e olyan, aki ezt támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Úgy 
látom, hogy nincs, ennek megfelelően ezt sem vesszük napirendre.  

Akkor viszont az eredeti napirendünkről fogunk dönteni. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy a napirendi javaslatot az általam korábban ismertetett sorrendcserével együtt 
támogatja-e. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság többsége ezt a javaslatot támogatta. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Négy nem szavazat. 
Tehát 16 igen és 4 nem szavazat mellett a bizottság a napirendi javaslatot elfogadta. 

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények 
módosításáról szóló T/13629. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Hozzákezdenénk az első napirendi pontunkhoz, amely a rezsicsökkentéssel és a 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. 
Németh Szilárd képviselő úrnak, mint előterjesztőnek át is adom a szót. Parancsoljon! 

 

Németh Szilárd (Fidesz) kiegészítése előterjesztőként 

NÉMETH SZILÁRD (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak 
röviden szeretnék szólni.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslatban 
már a harmadik fordulóra teszünk javaslatot. Ebben ismét a háztartásienergia-árakat 
szeretnénk továbbfaragni, április 1-jétől a gáz árát 6 és fél százalékkal, szeptember 1-jétől a 
villany árát 5,7 százalékkal és október 1-jétől a fűtési időszakra a távfűtés, távhő díját pedig 
3,3 százalékkal javasoljuk csökkenteni. Gondolom, mindenki előtt ismert, hogy az elmúlt 
évben azért került sor a rezsicsökkentésre, mert a magyarok fizették a legmagasabb 
energiaárat Európában és a családi kassza bevételeihez képest 25, de gyakran 40 százalékos 
arányt ért el a rezsiköltség egy család gazdálkodásában. 2010-ben a gázért fizetendő díj 
tekintetében első helyen voltunk Európában, a villanyért fizetendő díj tekintetében pedig 
második helyen. Ez odavezetett, hogy az emberek a sárga csekkek adósságába lettek 
benyomva. 2012-ben, amikor még a kormány első intézkedése nem csökkentés volt, hanem az 
árak befagyasztása, illetőleg kizárólag inflációval való emelésre kaptak engedélyt a 
szolgáltatók, 143 milliárd forinttal tartoztak a magyar emberek. Tehát azt az extraprofitot, 
amelyet 1995-től a folyamatosan privatizált, de legnagyobb részt ’95-ben a Horn-kormány 
alatt privatizált cégek monopolhelyzetüknél és természetesen a szerződésnél fogva ezen az 
egyetemes szolgáltatói piacon megszerezhettek, azt a magyar embereknek, a magyar 
családoknak kellett megfizetni. Most ezzel az újabb, harmadik lépcsőben végrehajtott 
csökkentéssel oda fogunk eljutni, hogy egy európai átlagot fognak fizetni, tehát a vásárlóerő-
paritáson kifizetett háztartásienergia-számlák el fogják érni az európai átlagot. Tehát 
hihetetlen nagy utat tettünk meg az első helyről az európai középmezőnybe.  

Természetesen további rezsicsökkentésben törjük a fejünket, amint erre a gazdaság és 
az ország állapota lehetőséget ad, és azt gondolom, hogy itt komoly összefüggés van, egymás 
feltételei is ezek, hiszen, mondjuk, az olcsón eljuttatott energia a magyar ipar számára 
gazdasági fellendülést hozhat. Mindenesetre azt szeretnénk elérni, hogy mi fizessük a 
legkevesebbet Európában. A törvényjavaslat még nagyon fontos fogyasztóvédelmi 
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problémákra is válaszokat ad, javaslatokat teszünk a megoldásukra. Az egyik ilyen - és csak 
egyet emelnék ki -, hogy a vakok és gyengén látók fordultak hozzánk néhány hónappal ezelőtt 
azzal a problémával, amit a csekkek, számlák kezelhetősége jelent számukra. Ezért most 
megadjuk a lehetőséget ebben a törvényjavaslatban arra, hogy a vakok és gyengén látók, 
amennyiben úgy rendelkeznek, Braille-írással vagy folyamatos írásmóddal, vagy egy 
számítógépes programmal kombinált hangzó módon kapják meg ezeket a számlákat. Ezt 
Európában először Magyarországon fogjuk bevezetni. A törvényjavaslatban tisztázzuk a 
jegyző felügyeleti jogkörét, a társasházak és a lakószövetkezetek tekintetében pontosítunk 
néhány előírást. Van még egy fontos rezsicsökkentő része: azoknál az önkormányzati vagy 
szociális otthonoknál, ahol nem közvetlenül a tulajdonossal van kapcsolatban a szolgáltató, 
szintén kötelezően írjuk elő a rezsicsökkentést, mert ezt önmaguktól egyébként nem mindig 
hajtották végre.  

A harmadik része ennek a törvényjavaslatnak a pénzügyi rezsicsökkentéshez 
kapcsolódik, az árfolyamgáthoz. Az árfolyamgát következtében megtakarított pénzösszegről 
március 20-ig mindenkit, aki az árfolyamgát rendszerébe lépett, a szolgáltató bankjának 
kötelessége írásban értesíteni és ezután negyedévente kell erről a megtakarított pénzösszegről 
értesítést küldenie minden folyószámla-tulajdonosnak, illetve minden banki adósnak. Bár 
egyértelmű lenne, azt gondolom, mindenki előtt, hogy a bankok tájékoztatják az adósokat 
arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, ezt a tájékoztatást maguktól nem tették meg, ezért 
előírjuk ezt a tájékoztatási kötelezettséget a bankok számára. Tehát mindenkit ki kell 
értesíteniük igazoltan írásban, hogy lehetősége van a parlament által tavaly novemberben 
kiterjesztett árfolyamgát rendszerébe való belépésre. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit 
kívántam kiegészítésként elmondani. (Dr. Selmeczi Gabriella megérkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem a kormány képviselőjét, hogy mit 

szól a kormány a javaslathoz. 
 

A kormány álláspontjának ismertetése 

HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 
a javaslatot támogatja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt általános vitára alkalmasságról és tárgysorozatba-

vételről fogunk dönteni. Megnyitom az ezzel kapcsolatos vitát. Tisztelettel kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e a bizottság tagjai közül valakinek ezzel kapcsolatban érdemi 
kérdése vagy észrevétele. (Kovács Tibor jelentkezik.) Alelnök úr, parancsoljon! 

 

Hozzászólások, kérdések 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Érdemes lenne részleteiben 
is kitérni azokra a valótlan és propagandisztikus állításokra, amelyet képviselő úr a 
törvényjavaslat kapcsán megfogalmazott. Számos ilyet lehetne felsorolni, aminek semmilyen 
valóságtartalma nincs, csak a propaganda az, ami indokolja ezeknek a felvezetését. Gondolok 
itt arra például, hogy soha Magyarországon nem volt olyan helyzet, hogy a legdrágább lett 
volna a villamos energia és gázenergia Európában úgy, ahogy azt a képviselő úr felvetette. 
Ilyenre nem tud példát mondani egyetlen egyet sem. Ez csak a propaganda, amit önök 
szajkóznak, és amit nyilvánvalóan azok az állampolgárok, akik ezt nem ismerik, el is hiszik. 
Jó lett volna, ha legalább ennél a harmadik javaslatnál a kormány képviselője előállt volna 
azzal az adatsorral, hogy hogyan alakult a villamos energia és a földgáz világpiaci ára a 
Fidesz-kormány működése alatt. Hogyan alakult? Valóban igaz-e az, hogy a földgáz árában 
egy 30 százalék körüli, a villamos energiában szintén 25-30 százalék körüli árcsökkenés 
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következett be. Ebből az következik, hogy ha a Fidesz időben lépett volna, akkor akár már 
három évvel ezelőtt is csökkenthette volna, miután ezek hatósági árak voltak már az előző 
kormány idejében is, csökkenthette volna ezeket a költségeket.  

Nem beszélve arról a napirendi javaslatról, amit megfogalmaztunk, hogy itt van egy 
vezeték, amely fölött a kormány, vagy a kormány felügyelete alatt álló gazdasági társaság 
rendelkezik, ez az úgynevezett HAG-vezeték, amelynek meglehetősen korlátozott a 
kapacitása ugyan, de jelentős mennyiségű, szabad piacon olcsóbban beszerezhető gázt 
hozhatott volna be a társaság és használhatta volna például a távhőszolgáltatás vagy a 
gázfogyasztók rendelkezésére. De nem! Ezt átjátszották egy offshore jellegű cégnek, akik 
százmilliárdos nagyságrendű haszonra tettek szert ennek kapcsán és nem a fogyasztókhoz 
juttatták el, hanem a Garancsi István köréhez köthető céghez, és offshore társaságokon 
keresztül nyúlták le ezeket a pénzeket. Önök, a kormánypárti képviselők itt, a gazdasági 
bizottságban nem akarnak beszélni róla, nem akarnak tudni arról, hogy ilyen megtörtént, hogy 
lehetőség lett volna már korábban is a rezsicsökkentésre, csak hogy nem a fogyasztókhoz 
juttatták el ezt az árkedvezményt, hanem azokhoz a körökhöz, amelyeket érdemes lenne 
felderíteni. Ezért is kezdeményeztük a miniszter asszonynak és az uraknak a meghallgatását, 
akik ebben egyébként illetékesek és tudnának határozott véleményt mondani róla. Nem 
beszélve arról, amit már nagyon sokszor elmondtunk, hogy ez a rezsicsökkentés hallatlanul 
igazságtalan. Ugyanolyan igazságtalan, mint az egykulcsos jövedelemadó, amely a 
leggazdagabbaknak nyújtja a legtöbbet és azoknak, akik egyébként a leginkább rászorultak, 
nem ad semmit. Nem ad semmit annak a 800 ezer állampolgárnak, akik fával és szénnel 
tüzelnek, számukra nyilvánvalóan nem nyújtott semmiféle segítséget a kormányzat. Nem 
nyújt segítséget a kormányzat a megélhetési költségek egyéb területén sem. Javasoltuk az 
áfacsökkentést az alapvető élelmiszerek tekintetében, mert például szintén a gazdasági 
bizottságnak illene szót váltani arról, hogy most mi a helyzet ezekkel az áfacsalásokkal 
kapcsolatban, mert a 27 százalékos áfa tulajdonképpen az egész cukorkereskedelmet abba a 
helyzetbe juttatta, hogy ma már arról beszélnek, hogy Magyarországon nem is lehet olyan 
cukrot kapni, amit ne áfacsalással árusítanának valamilyen nagy láncon keresztül. Erről sem 
akarnak önök beszélni, pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy szakértője korábban már 
kezdeményezte, hogy erről tárgyaljon a bizottság, mert ezek olyan ügyek, amelyekről illene 
beszélni. De ezt sem akarják önök, nem akarják, hogy azok, akik egyébként a 
legszegényebbek és leginkább rászorultak, ezeket az alapvető élelmiszereket jogosan és 
indokoltan olcsóbban kaphassák meg.  

Ezért mondjuk azt, hogy ez egy hallatlan képmutató magatartás a Fidesz részéről, ezt 
valamiféle fantasztikus eredményként próbálják bemutatni, mintha a kormány eredménye 
lenne, hogy a rezsicsökkentést megvalósítják, holott csupán arról van szó, hogy akár ettől 
jelentősebb rezsicsökkentésre is lehetne sort keríteni, ha valóban érvényesítenék azokat az 
árcsökkentéseket, amelyek bekövetkeztek az energetikai piacokon az elmúlt években. Mi csak 
azért fogjuk támogatni ezt az előterjesztést, hogy segítsünk elhárítani minden kárt, amit egy 
ilyen javaslattal megpróbál mérsékelni a Fidesz-kormány, és amit saját maguk okoztak 
egyébként. Itt utalnék például arra a javaslatukra, amivel lehetővé teszik az ingyen 
pénzfelvételt az automatákból. Tisztelt képviselőtársaim, amíg be nem vezették a 
legkülönbözőbb adókat, a legtöbb pénzintézetnél ingyenesen lehetett pénzt felvenni az 
automatákból! Most megpróbálják korrigálni azt a helyzetet, amit önök idéztek elő és önök 
vezettek be, és ezt valamiféle erényként, valami dicsőségként próbálják meg beállítani.  

Úgy gondolom, hogy mindezekre tekintettel el kellett mondanunk ezeket az 
észrevételeket. Támogatni fogjuk nyilván - még egyszer mondom - abból a megfontolásból, 
hogy (Németh Szilárd: Választás lesz!) ha tudunk segíteni az embereken, akkor legalább 
ennyivel segítsünk, de segíthetnénk sokkal többel is, sokkal indokoltabb módon is, nem úgy, 
ahogy azt önök megvalósították. A választások után majd meg fogjuk mutatni egyébként, 
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hogy hogyan lehet igazságosabb rezsicsökkentést megvalósítani Magyarországon. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, még én is szeretnék néhány szót szólni hozzá. Azt gondolom, 
ellentétben az alelnök úrral, hogy a fizetések arányában igenis Magyarországon volt a 
legmagasabb gázár és a második legmagasabb villamosenergia-ár. (Németh Szilárd: Ez 
ténykérdés! – Burány Sándor: Az nem ugyanaz!) Ezt mindig így is mondtuk. Én elhiszem, 
hogy önök berángatják azokat a nagyszerű energiapiaci szakértőket, akik büszkén elmondják, 
hogy Dániában magasabb a villamos energia ára, vagy Németországban magasabb a földgáz 
ára, ez igaz, csak a fizetések is sokkal, sokkal-sokkal magasabbak. A háztartások 
jövedelméhez képest Magyarországon fizették az emberek 2010-ben a legmagasabb gázárat 
és a háztartások jövedelméhez képest Magyarországon fizették az emberek az egész Európai 
Unióban a második legmagasabb villamos energia árat, a csehek egy hajszálnyival előztek 
meg minket ebben az egyébként nem túl szép versenyben. 

Ami a világpiaci árak alakulását illeti, azt tudom mondani önnek, tisztelt képviselő úr, 
hogy azok mindig többféle irányban változtak és az önök kormányzása alatt is volt olyan 
időszak, amikor lefelé mentek, de érdekes módon az önök által érvényesített árak nem 
követték. És ezt nem csak én mondom. Olvassa el, a brüsszeli Bizottság nemrég 
nyilvánosságra hozta annak a jelentésnek a munkaanyagát, amit egyébként az árak 
alakulásáról az Európai Unió szintjén készített. Abban feketén-fehéren le van írva, hogy 
Magyarország volt az, ahol egyébként folyamatos áremelkedés volt, messze a legkiugróbb, 
amikor éppen a világpiacon akár egy éven keresztül csökkenő ártendencia is volt, önök 
mindig emelték a gáz és a villamos energia árát. Mindig, mindig többel. A végén kétszeresére 
a villamos energiáét és háromszorosára a gázét.  

Látom, hogy most van vita erről az ominózus HAG-vezetékről. Ez az önök idejében is 
létezett. Kérdezze meg, hogy az onnan beérkező gázt egyébként annak idején mire használta 
fel az MVM. Hozzátenném önnek, hogy mindig mindenki azzal érvvel, hogy ezen a 
vezetéken keresztül olcsóbb gáz érkezik Magyarországra, csak egy kis kapacitással. De miért 
érkezik olcsóbb? Azért, mert amikor önök, az önök kormánya kötött egy hosszú távra szóló 
gázár-megállapodást Oroszországgal, amiben megállapodott arról egyébként egy német cégen 
keresztül, amit kicsit sérelmeznék, hogy mennyi gázt vásárol Magyarország és milyen áron, 
annak az lett a következménye, hogy ezekben az években végig magasabb áron vásároltuk, 
mind a szabad piaci földgázár. Ezt a megállapodást önök kötötték. Az önök tudtával kötötték 
meg úgy, hogy annak a lebonyolítását egy német cégre bízták. Hogy ott milyen profitot kellett 
kifizetni a magyar fogyasztóknak, az egy nagyon jó kérdés. Ezt 2014 második felében lehet 
aztán majd felülvizsgálni, és remélem, hogy sikerül abban a megállapodásban kedvezőbb árat 
kialkudni és közelíteni legalább a világpiaci árhoz, mert az önök hibájából a magyar lakosság 
és a magyar termelőszektor, tehát a vállalatok egy jelentős része magasabb áron jutott 
egyébként gázhoz, mint azt a világpiaci ár indokolta volna, vagy ami a szomszéd országokban 
jellemző volt. Ezért volt az például, hogy mondjuk Szlovákiába a határ mellé szívesebben 
települtek beruházó cégek, mert egyébként ők onnan olcsóbban jutottak gázhoz, mint 
Magyarországon. És ne azt kérdezze, hogy most, mert még nem járt le az a megállapodás, 
amelyet önök kötöttek e téren, az majd 2014 második felében jár le és akkor lehet egy új 
megállapodást kötni ebben a tekintetben, ami, remélem, már közelebb lesz a világpiaci árhoz.  

Az igazságtalan rezsicsökkentés tekintetében pedig elmondható szerintem, hogy ezt 
nem így gondolja a magyar polgárok túlnyomó többsége, bár ez a kérdés kétségkívül felmerül 
bennem, ha, mondjuk, Salgótarjánt nézzük, ahol szerintem az emberek túlnyomó többsége 
örül a rezsicsökkentésnek. Kétségkívül a legnagyobb ingatlannal egy Boldvai nevű képviselő 
rendelkezik a salgótarjáni hegyoldalban, közel 2000 négyzetméterrel, lehet, hogy ő jobban jár, 
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mint a salgótarjániak egy jelentős része, de nekünk az volt a célunk, hogy senki ne járjon 
rosszabbul, hanem mindenki jobban járjon. Azt gondolom, hogy ez egy nyugodtan 
képviselhető elv.  

Áfaügyben nagyon óvatos lennék a képviselő úr helyében. Mert visszaemlékszem 
2006-ra, amikor önök egy választás előtt, ahogy most is, áfacsökkentést ígértek, aztán 
megcsinálták 2006 januárjában és 2006 júniusában secperc alatt visszaemelték az áfát 
ugyanúgy 5 százalékkal, és akkor állították elő azt a helyzetet, amelyről aztán utána hosszú-
hosszú viták alakultak ki. Tehát áfaügyben, azt gondolom, önök meglehetősen hiteltelenek, 
képviselő úr. És ha már valami kárt kell helyreállítani ezekkel a rezsicsökkentő 
törvényjavaslatokkal, akkor az a kár akkor keletkezett, amikor 2002 és 2010 között ilyen 
brutális mértékben emelték az árakat, messze elszakadva egyébként az infláció szintjétől, 
kétszeresére a villamos energiát és háromszorosára a gázt, előállítva azt, hogy a magyar 
családok egy jelentős része nagyon nehezen tudta fizetni a rezsiköltségeket. Csak jelzem 
önnek, hogy már az első rezsicsökkentés után a hátralékok összege csökkent. Ebből látszik, 
hogy a magyar családok, ha tehetik, igenis kifizetik a számláikat, csak van egy olyan árszint, 
amely fölött ezt már egyszerűen nem tudják megcsinálni, mert a jövedelmüknek akkora 
arányát viszi el a rezsiköltség, hogy abból már nem tudnak kijönni. Ezért volt szükség arra, 
amit mi rezsicsökkentésnek hívunk.  

Annak örülök, képviselő úr, ha ezt most támogatják. De arra szeretném kérni, hogy 
támogassák máshol is. Mert ma nekem az ön frakciója azt jelezte a házbizottsági ülés előtt, 
hogy nem fogják támogatni ennek a házszabálytól való eltéréssel történő tárgyalását. Pedig, 
azt gondolom, mindannyiunk érdeke, hogy ez a döntés minél hamarabb szülessen meg. Akkor 
itt van az alkalom, képviselő úr, győzze meg a képviselőtársait és a házszabálytól való 
eltérésre nyomjanak igen gombot körülbelül két óra múlva a parlamenti ülésteremben, mert ez 
fogja mutatja az, hogy nemcsak szavakban támogatják, hanem tettekben is a rezsicsökkentés 
megvalósítását. Úgyhogy arra szeretném kérni, képviselő úr, ha lehet, akkor fejtse ki az 
előbbiekben elmondottak alapján a véleményét még az MSZP talán várható frakcióülésén és 
győzze meg a képviselőtársait vagy a frakció vezetését arról, hogy a házszabálytól való eltérés 
ügyében is álljanak a rezsicsökkentés mellé. (Kovács Tibor jelentkezik.) Parancsoljon, 
megadom a szót.  

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A képviselő úr, amikor 

felvezette a törvényjavaslatot, nem jövedelemarányos árakról beszélt, hanem abszolút árakról. 
Erre vonatkozóan mondtam én, hogy ez az állítás valótlan, mert ilyen nem volt. Magyarország 
körülbelül az Európai Unió középárfolyamán szolgáltatta a fogyasztóinak (Németh Szilárd: Az 
Európai Unió középárfolyamán? Az milyen kategória?) a villamos energiát és a földgázt is. 
De egyébként ezek a termékek már az előző kormány idején is hatósági árasak voltak, most is 
azok és csökkenthette volna a korábbi időszakban is a Fidesz-kormány ezeknek a 
termékeknek az árát, ha nem hazug módon a választásokat megelőzően propagandisztikus 
céllal csinálná ezt, hanem valóban segíteni akart volna azokon az állampolgárokon, akiknek a 
jövedelme valóban nem tette lehetővé, hogy kifizessék a számláikat. (Volner János 
megérkezik.) De, tisztelt elnök úr, ha azt kéri az MSZP-frakciótól, hogy járuljon hozzá a 
házszabálytól való eltéréshez, akkor mondja meg, a Fidesz-frakció miért követi már lassan két 
éve ezt a gyakorlatot, hogy az utolsó másodpercig húzva az időt nyújtják be a javaslatokat. 
Olyan törvényjavaslatok esetén, ahol valóban, különösen itt a gazdasági bizottságban, helye 
lenne értelmes szakmai vitáknak, ahol a különböző érvek és ellenérvek elhangozhatnának, 
gazdasági adatok alapján meg lehetne vitatni, hogy azok az állítások, amelyeket például az 
ellenzék megfogalmaz a különböző árakkal kapcsolatban, helytállóak, nem helytállóak, miért 
nem, van-e más megoldás, van-e jobb javaslat, vagy nincs. Ezzel szemben önök mindig az 
utolsó másodpercig húzva az időt nyújtják be a parlamentnek, nem adva időt az ellenzéknek 
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meg a szakmai szervezeteknek, hogy egyáltalán véleményt mondjanak ezekről az 
előterjesztésekről. Ha önök korrektül akarnának a parlamentben tárgyalni ezekről az ügyekről, 
akkor nem ezt a gyakorlatot követnék két éve, hanem őszintén ideállnának elénk és feketén-
fehéren bebizonyítanák az adatokon keresztül, hogy az az állítás, amit itt propagandisztikusan 
megfogalmaznak, valóban megállja a helyét. De önök nem ezt a gyakorlatot követik az ilyen 
törvényjavaslatok kapcsán, mégis rajtunk kérik számon azt, hogy minden ilyen gyakorlatot 
szó nélkül nyeljünk le és vegyünk tudomásul. Még akkor is, ha az állampolgárokon valóban 
segít. De ha mondjuk, hogy lenne jobb megoldás, lenne más megoldás, ami jobban segítene 
az állampolgárokon, önök ezt nem hajlandóak még meghallgatni sem, nemhogy egyáltalán 
elfogadni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, nekem már csak egyetlen egy rövid megjegyzésem van. Ön az 

előbb azt kérte rajtunk számon, hogy miért nem 2010 szeptemberében kezdtük csökkenteni a 
rezsiköltségeket vagy a gáz árát. Csendben jegyzem meg, hogy önök még 2010 januárjában is 
emelték. Lett volna nyolc év arra, hogy azt, amit rajtunk számon kér, csinálják. (Kovács 
Tibor: Csak egy mondatot még!) Parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! A kétszeri rezsicsökkentés után is 

magasabb a földgáz ára, mint 2009-ben volt, amikor az előző kormány működött. 
 
ELNÖK: Képviselő úr, a piaci ár tekintetében a kétszeri rezsicsökkentés után 2013 

decemberében a gáz ára a 2008. júliusi szintnek felelt meg. A 2008. júliusi szintnek! (Kovács 
Tibor: De közben volt világgazdasági válság!) Ez messze nem igaz ahhoz képest, amit az 
előbb mondott és most a további csökkentéssel gyakorlatilag közelítünk a 2007-2006-os 
árszínvonalhoz. Tehát villamos energia esetében 2013 decemberében már a 2007. februári 
árakat fizettük. Azt gondolom, volt miből visszalépni ebben a formában és önök főleg az 
utolsó egy-két évben igencsak nagy dinamikát adtak az árak emelésének. 

Van-e még további észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, először 
megkérdezem az előterjesztő Németh Szilárd képviselő urat, kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Németh Szilárd: Igen.) Parancsoljon! 

 

Németh Szilárd válaszadása előterjesztőként 

NÉMETH SZILÁRD (Fidesz) előterjesztőként: Köszönöm. Csak néhány dologra 
szeretnék reagálni röviden. Ahhoz már hozzászoktam, hogy hazug és cinikus, amit mondanak, 
de hogy ostoba is, azt most kell kicsit tanulni. Tehát a csökkentés magasabb árakat hoz létre, 
mint egyébként az emelés. (Kovács Tibor: Ilyeneket nem mondtunk!) Teljesen elképesztő 
szerintem, amit kínjában a képviselő úr, alelnök úr össze-vissza hadovált. Egyébként a 
törvényhez nem is szólt hozzá. A törvénnyel nem is foglalkozott, hanem valamilyen politikai 
pamfletet adott elő nekünk. Még egyszer mondom: hazug, cinikus és ostoba volt az egész. 
Úgyhogy ezzel nem tudok igazából mit kezdeni.  

De talán arra hadd reagáljak, amikor nekem olyan mondatot tulajdonít, amit én nem 
mondtam. Sőt ennek az ellenkezőjét, hiszen a vásárlóerő-paritás szó elhangzott a számból. 
(Kovács Tibor: Az elnök szájából!) Tehát vagy nem figyelt, képviselő úr, vagy nem érdekli 
egyébként, hogy miről szól a törvényjavaslat. Vásárlóerő-paritáson, az emberek jövedelméhez 
képest volt legmagasabb a gáz és második helyen pedig az áram ára Magyarországon a 2010-
es kormányváltáskor. Azt is mondta a képviselő úr, hogy ha lehetőséget kapnak majd önök, 
vitézkednek és megmutatják, hogy mi az igazi rezsicsökkentés. A valódi miniszterelnök-
jelöltjük Gyurcsány Ferenc, a Gyurcsány-koalíció már egyszer megmutatta. 2002 és 2010 
között pontosan megmutatta, hogy mit jelent. 206 százalékos gázáremelést! Pedig egy másik 
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kolléganője meg azt mondta 2002 áprilisában, végig szaladt az országon és hangosan, lassan 
elmondta, hogy nem lesz gázáremelés. Körülbelül ennyit arról a hazugságról, amit önök 
folyamatosan ezzel a rezsicsökkentéssel kapcsolatban terjesztenek. Önök ezt se kiköpni, se 
lenyelni nem tudják és kínjukban össze-vissza hazudoznak. Cinikusan az emberek felé 
egyszer azt mondják, hogy össze fog omlani az egész piac, másszor azt, hogy nem lesznek 
munkahelyek, harmadszor azt, hogy önök aztán biztosan 40-50 százalékkal engedtek volna. 
Csak akkor, amikor lehetőség volt, folyamatosan emeltek. Tetszik tudni ez oda is vezetett, 
hogy 2007 decemberében, amikor a gazdasági világválság már elég egyértelmű volt és a piac, 
többek közt az energiapiac is kezdett erre reagálni, tehát csökkentek az árak, akkor 
Magyarországon exponenciálisan emelkedtek, bizony, ahogy ön mondta, az egyetemes 
szolgáltatás keretében meghatározott árak. Mert a szolgáltatók önökkel összefogva elballagtak 
a Magyar Energetikai Hivatalhoz, ő pedig rábólintott arra a nagy emelésre, aminek - még 
egyszer mondom - az lett a vége, hogy háromszoros gázárat és kétszeres villanyárat kellett 
fizetniük az embereknek. Miközben folyamatosan csökkent az áram és a gáz világpiaci ára, és 
ráadásul ez még oda is vezetett, hogy Gyurcsány Ferenc cégei, mert nemcsak miniszterelnök 
volt akkoriban, hanem tőkés is, olcsóbban kapták az energiát, mint a magyar családok. A 
magyar családoknak meg ki kell fizetni azt az extraprofitot, amit egyébként a külföldi 
tulajdonú, a privatizációban részt vevő cégek a Magyar Energetikai Hivatal, az akkori 
kormány és parlament támogatásával meghatároztak. Tehát az igazság ez. (Kovács Tibor 
közbeszólása.) 

A harmadik rezsicsökkentéssel - szeretném hangsúlyozni - azt a célt értük el, hogy az 
Európai Unióban középmezőnybe kerültünk, a magyar családok számára, a magyar családok 
nagy többségének számára kifizethető a teljes rezsiköltség. Sőt ez oda is vezetett, hogy az a 
bizonyos 143 milliárd forintos adósságállomány 20 milliárd forinttal apadt. Mi ezen a 
politikán leszünk és ezt fogjuk támogatni, ha támogatják önök a parlamentben, ha nem, ha e 
mellett szólnak, ha nem. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Szeretném megkérdezni Hizó Ferenc helyettes államtitkár urat, hogy kíván-e 

esetleg reagálni. 
 
HIZÓ FERENC helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak egy 

apró pontosítást tennék. A kormány rendelkezik a tűzifával fűtők számára is programmal. 
Ráadásul az idei évben kétszeresére emelte ennek a keretösszegét. Erre hívnám fel a 
figyelmet, hogy ezen a területen is a kormány hathatós intézkedéseket tett. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most döntenénk a tárgysorozatba-vételről, illetve az 
általános vitára való alkalmasságról. Hozzájárul-e a bizottság ahhoz, hogy egy szavazással 
döntsünk az tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról, van-e ez ellen 
kifogás? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, 
aki a rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét, illetve általános vitára 
való alkalmasságát támogatja. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Ennek megfelelően áttérünk a következő napirendi 
pontra. A helyettes államtitkár úrnak és Németh Szilárd képviselő úrnak köszönöm szépen a 
jelenlétet. Az előadó Koszorús László képviselő úr. Igazán kisebbségi vélemény nem alakult 
ki, mert a szavazási magatartásban is másféle véleményre van szükség. (Kovács Tibor 
közbeszólása.) Ehhez előbb lássuk, hogy lesz-e házszabálytól való eltérés. Azért vagyok 
óvatos e tekintetben, tisztelt képviselő úr, ez majd kiderül két és fél óra múlva. 
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A kollektív befektetési formákról és kezelőikr ől, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/13478. számú törvényjavaslat (Általános vita)  

A következő napirendi pont a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint 
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Gordos József 
főosztályvezető úr képviseli az NGM-et mint előterjesztőt. Itt általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. Először akkor a főosztályvezető úrnak szeretném megadni a szót. 
Parancsoljon! 

 

Gordos József (Nemzetgazdasági Minisztérium) kiegészítése 

GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Gordos József főosztályvezető-helyettes vagyok az 
NGM-ből, a pénzügyi szabályozási főosztályról.  

A törvényjavaslat a kollektív befektetési formákról és a kezelőikről szóló 
szabályrendszert tartalmazza, aminek az alapja egy európai uniós kötelezettség, egy irányelv 
átültetése, amelyet az Unió 2011-ben fogadott el. Az ehhez tartozó, szintén alternatív 
befektetési kezelőkről szóló rendeletet pedig 2013-ban fogadta el az Európai Parlament és a 
Tanács. Az alapkezelőkről, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokról már volt egy törvény, a 2011. évi CXCIII. törvény. Értelemszerűen ennek is 
volt egy uniós előzménye, egy 2009-es uniós irányelv. Azonban a 2008-as pénzügyi válság 
arra késztette az uniós jogalkotókat, hogy folyamatosan foglalkozzanak ezzel a területtel és 
ennek következtében teljesedett ki a 2011-es irányelv és a ’13-as rendelet kapcsán az uniós 
szabályrendszer. Ezt a szabályrendszert még tovább módosította, illetve részben kiegészítette 
a vonatkozó EMIR-rendelet, azaz a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi 
szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012-es uniós rendelet. Mindezeknek, az 
egész rendelet-, illetve irányelvrendszernek az átültetését szolgálja a mostani kollektív 
befektetési formákról és kezelőkről szóló törvényjavaslat azzal, hogy a már említett 2011-es 
CXCIIII. törvényt hatályon kívül helyezi, a tőkepiaci törvényből a megfelelő rendelkezéseket 
átemeli, amelyek főleg és elsősorban a kockázati tőkealapokra és kezelőkre vonatkoznak, 
illetve az MNB-törvényt is értelemszerűen módosítja az MNB-re vonatkozó rendelkezések 
tekintetében. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e a törvényjavaslattal kapcsolatban kérdés vagy 

észrevétel? (Volner János jelentkezik.) Volner János alelnök úr, parancsolj! 
 

Hozzászólások, kérdések 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Örülök ennek a lehetőségnek, hogy 
megkérdezhetjük a kormány képviselőjét közvetlenül is erről a kérdésről. Az volna a 
kérdésem önhöz, hogy akár a kollektív befektetési formák javaslatánál, akár más jövőbeli 
kormányzati terveknél előfordulhat-e az a kormányzati szándék, hogy egyes nagy tőkeigényű, 
nemzetgazdaságilag kiemeltnek számító beruházásokat a kormány olyan módon finanszíroz 
majd, hogy abba bevonja a lakosság több ezer milliárd forintra tehető, jelenleg 
bankbetétekben parkoló megtakarításait. Itt elsősorban olyan hozam- és tőkegarantált alapok 
létrehozására gondolok, amely például alkalmas lehet arra, hogy akár a paksi bővítés önerejét 
előteremtse és ilyen módon a lakosságot egy energetikai beruházás tulajdonosává tegye, akár 
más, az energetika vagy a közműszolgáltatások területén megvalósuló beruházások saját 
nemzeti önrészét ilyen módon megteremtse. Tehát van-e erre vonatkozólag terv vagy szándék 
a jelenlegi törvényjavaslattal összefüggésben vagy a jövőben?  
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ELNÖK: Van-e még egyéb más kérdés vagy észrevétel? (Kovács Tibor jelentkezik.) 
Kovács Tibor alelnök úr, parancsolj! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Most a jogharmonizáció 

álarcában olyan javaslatok kerültek benyújtásra, amelyeknek semmi közük természetesen 
ehhez. Ellenben lehetőséget teremt arra, hogy a pénzügyi rendszer átláthatósága tovább 
csökkenjen, nemhogy növekedjen. Az egész javaslatnak talán ez a legfontosabb 
következménye. 

Nem beszélve arról, hogy egészen érdekes, miért pont most kell 10-ről 15 főre növelni 
a Közbeszerzési Tanács létszámát. Csak nem arról van itt is szó, hogy ebben a tanácsban is 
száz százalék biztonsággal akarja a Fidesz a többségét megteremteni még gyorsan a 
választások előtt, hogy ha ne adj’ isten, véletlenül nem az történik a választáson, amit most 
még gondolnak, akkor ebben a tanácsban is legyen megfelelő befolyása a Fidesznek? Más 
indokoltságát nem nagyon lehet látni, hogy miért szükséges. Azok az indokok, amelyeket 
megfogalmaznak, meglehetősen kérdéses indokok, hogy miért kell éppen most növelni a 
tanács létszámát 10-ről 15 főre. Nem támogatjuk a javaslat elfogadását. 

 
ELNÖK: Van-e esetleg további kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, szeretném átadni a szót főosztályvezető-helyettes úrnak, ha kíván reagálni 
az elhangzottakra, akkor itt a lehetőség. Parancsoljon! 

 

Gordos József (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszadása 

GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az 
első kérdést illetően természetesen lehetőség van arra a mai rendszerben is és ez a jövőben is 
így marad, hogy nagyberuházásokhoz kötődően különböző tőkeigényeket tőkealapokon 
keresztül lehessen finanszírozni. Ebben változás nem nagyon történik, illetve olyan irányban 
történik változás, hogy ez például lehet kockázati tőkealap is egy adott esetben, ami szakmai 
befektetőknek szól, tehát nagyobb kockázatú, nagyobb értékhatárokkal rendelkező, zártabb 
módon működő, ugyanakkor értelemszerűen az ügyfelek védelme érdekében kevesebb 
tájékoztatási kötelezettséggel rendelkező kockázati tőkealapok is létrejöhetnek egy 
nagyberuházás finanszírozására, illetve a teljesen biztonságosan, teljes körű tájékoztatási 
kötelezettséggel működő, lakosság számára is nyíltan terjeszthető tőkealapok is bevonhatók 
ebbe. Még biztosabbá válik a működésük minden tekintetben, fokozottabb ügyfélvédelmi, 
fokozottabb felügyeleti és fokozottabb tájékoztatási kötelezettségek vonatkoznak a jövőben 
rájuk. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most az általános vitára való alkalmasságról döntenénk. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki e törvényjavaslat általános vitára való 
alkalmasságát támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy a bizottság 22 igen szavazattal támogatja. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Négy nem 
szavazat mellett a bizottság a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Itt is Koszorús képviselő úr vállalja a többségi előadói szerepet. (Koszorús László: 
Igen.) Kisebbségi előadó? (Kovács Tibor jelentkezik.) Kovács Tibor alelnök úr. Itt is a mai 
napon kerül sor a vitára az esti órákban, ha jól tudom, a Paksi Atomerőművel összefüggő 
nemzetközi egyezményt követően. Mivel viszont most pont erre kerülne sor, kérdezzük meg, 
hogy hol tart a miniszter úr. Addig két perc technikai szünetet rendelek el. A költségvetési 
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bizottságban van párhuzamosan, de úgy hallottam, hogy már az utolsó kérdéseknél tartottak 
az előbb. 

 
(Szünet: 11.46 – 11.49) 

 
Tisztelt Bizottság! Folytatnánk a munkát, ha a bizottság tagjainak nincs ellene 

kifogása, tekintettel arra, hogy a költségvetési bizottságban még mindig nem ért véget ez a 
vita. Akkor a tárgysorozatba-vételekkel kezdünk haladni. Pankucsi államtitkár urat kérném, 
hogy foglaljon helyet. Jó néhány dologban ő az, aki illetékes. 

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény rendelkezésének 
hatályon kívül helyezéséről szóló T/13123. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői 
önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Először a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi törvény rendelkezésének 
hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat következik. Dorosz Dávid indítványa, ezt 
vennénk elő. A képviselő úr nincs jelen, így az előterjesztőt senki nem képviseli. Ez 
önmagában nem akadálya a tárgyalásnak. Kérdezem a kormány képviselőjének álláspontját. 

 

Pankucsi Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Tisztelettel köszöntöm önöket. A kormánynak nincs álláspontja tekintettel arra, hogy 
benyújtást követően nem volt kormányülés. Úgyhogy nem tudok álláspontot mondani. 

 
ELNÖK: Tárcaálláspont? 
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

szeretnék kormányálláspont nélkül tárcaálláspontot sem mondani. 
 

Határozathozatal 

ELNÖK: Jó! Ha nincs tárcaálláspont sem, én azt tudom mondani, hogy nem lehet 
komolyan venni egy olyan képviselőnek az indítványát, aki arra sem méltatja a bizottsági 
ülést, bár tud róla, hogy a tárgysorozatba-vételről most tárgyalunk, hogy megjelenjen rajta. 
Már csak elvből is azt mondanám, hogy nem. Tisztelettel kérdezem, hogy a bizottságban van-
e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba-vételt. Aki igen, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ilyen nincs. Ennek megfelelően a bizottság nem támogatta a 
tárgysorozatba-vételt.  

Az online pénztárgépek bevezetése terén tanúsított totális kormányzati inkompetencia 
vállalkozásokat érintő negatív következményeinek kezelése érdekében szükséges 
törvénymódosításról szóló T/13366. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Áttérünk a következő indítványokra. Az online pénztárgépek bevezetése terén 
tanúsított hosszú című törvényjavaslat. Dorosz Dávid és hozzá csatlakozóan Szabó Rebeka 
képviselők önálló indítványa. Nem tudom, itt tárca- vagy kormányálláspont van-e. Az 
előterjesztők szintén nincsenek jelen. 
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A tárcaálláspont ismertetése 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Kormányálláspont nincs, tárcaálláspontot tudok képviselni. Nem javasoljuk a tárgysorozatba-
vételt egész egyszerűen azért, mert feleslegesnek érezzük ezt a törvényi szintű megerősítést. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gyakorlatilag ma is teljes méltányossággal jár el az átállás 
ellenőrzése kapcsán. Tehát anélkül, hogy törvénybe iktatnánk egy ilyen merev, fix időpontot, 
azt gondolom, megvalósul a jogalkotói szándék. Arról nem is beszélve, hogy ha fix időpontot 
látnak az adózók, ez nyilván számos nem kívánatos folyamatot is beindíthat. Úgyhogy 
semmiképpen sem javasolnánk egy ilyen típusú jogalkotást. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Kovács Tibor jelentkezik.) Alelnök úr, 

parancsoljon! 
 

Hozzászólások, kérdések 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ha már itt tartunk, nem egy olyan 
jelentéktelen ügy ez a pénztárgép ügy, hogy ne tartana érdeklődésre számot. Mi a kormány 
szándéka ezzel kapcsolatban? Rendben van, hogy a NAV mond és tesz valamiket, de látható, 
hogy az elmúlt egy évben nem egy az egyben az történt, ami a kormány eredeti szándéka lett 
volna. Nem beszélve a határidők folyamatos csúszásáról és módosításáról. Egyáltalán mi a 
kormány szándéka ezzel az üggyel kapcsolatban, ha már itt tartunk és lehet kérdést 
megfogalmazni. 

 
ELNÖK: Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 

nincs, helyettes államtitkár úr, parancsoljon! 
 

Pankucsi Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszadása 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A világért sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy ez nem jelentős ügy, 
ennek nincs nagy súlya. A kormányzati szándék teljesen egyértelmű és ezt elég sokszor 
elmondtuk. Mielőbbi pénztárgép-átállást szeretnénk megvalósítani. Ezt a folyamatot a piacra 
bízta a kormány, sajnos azonban a piacnál lehetnek ilyen elégtelenségek, mint amiket látunk. 
Ezek kiküszöbölésére jó néhány kormányzati intézkedést láthatott a képviselő úr is, illetve a 
tisztelt bizottság is. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy folyjon ez az átállás. A március 31-ei 
határidő törvénybe iktatása viszont az én álláspontom és a tárca álláspontja szerint 
mindenképpen azzal járna, hogy gyakorlatilag senki nem fog az átállás érdekében lépéseket 
tenni március 31-ig, tudva azt, hogy a hatóság úgysem fog ellenőrizni, illetve eljárni. Tehát 
azt gondolom, a most már több mint 33 ezer bekötött pénztárgép jól mutatja, hogy a folyamat 
elindult, a bekötött gépek száma folyamatosan emelkedik. Amikor piaci zavarokat észleltünk, 
azonnal beavatkoztunk, tehát azt gondoljuk, hogy a folyamat működik, ebbe minden 
beavatkozás pillanatnyilag pontosan csak azt eredményezné, hogy lelassul, ami, azt 
gondolom, senkinek sem érdeke.  

 
ELNÖK: (Kovács Tibor jelentkezik.) Alelnök úr, szerintem a következő napirendi pont 

kapcsán tudjuk folytatni ezt a polémiát, mert az is a pénztárgépekről szól. (Kovács Tibor: Jó!) 
Köszönöm szépen, hogy akceptálja ezt a véleményemet.  
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Határozathozatal 

Akkor most viszont döntenénk ennek az indítványnak a tárgysorozatba-vételéről. Itt 
sincsenek jelen az előterjesztők. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül az 
előterjesztés tárgysorozatba-vételét támogatja. Az, kérem, jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy a bizottság 3 igen szavazattal a tárgysorozatba-vételt nem támogatja.  

A pénztárgépekkel kapcsolatos átállás teljesíthető határidejének meghatározásáról szóló 
T/13408. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

A következő szintén, csak már Schiffer András indítványaként, a pénztárgépekkel 
kapcsolatos átállás teljesíthető határidejének meghatározásáról szóló törvényjavaslat. 
Kérdezem itt is a tárca álláspontját! 

 

A tárcaálláspont ismertetése 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 
álláspontja az, hogy nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot gyakorlatilag az előző napirendi 
pontnál elmondott indokok alapján. Itt is beiktatásra kerülne most ráadásul egy június 30-ai 
határidő. Sajnos ez a mi tapasztalataink szerint egyértelműen azzal jár, hogy lelassítja az 
átállás ütemét. Ezért nem tartjuk célszerűnek. Itt is megismétlem azt, hogy természetesen a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal kellő körültekintéssel jár el az ellenőrzései során. Tehát senkit 
sem érhet joghátrány azok közül, akik valóban együttműködőek ebben a pénztárgépcsere-
programban és megtették a tőlük elvárható lépéseket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? (Kovács Tibor és dr. Baja Ferenc 

jelentkezik.) Alelnök úr, parancsoljon! Utána pedig Baja képviselő úr!  
 

Hozzászólások, kérdések 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Szeretném kérdezni a bizottság nyilvánossága előtt és a 
jegyzőkönyv kedvéért is, hogy mi tekinthető méltányos magatartásnak akár a fogyasztók, akár 
a NAV részéről. Mi a helyzet most? Van egy típusú pénztárgép, amit a Samsung gyárt 
tudomásom szerint. Megrendeltek belőle, kifizették 80 ezer ilyen pénztárgép előlegét. 
Körülbelül az egyharmadának a teljes vételárát kifizették a megrendelők. Ők szerették volna 
február 1-jétől, mire a határidő szólt, beüzemelni a pénztárgépüket, de egy vagy két nappal 
ezelőtt kapták az értesítést, hogy visszavonták a pénztárgép forgalmazási engedélyét.  

Mikor jogkövető egy állampolgár ebben a helyzetben? Mit kell csinálni annak 
érdekében, hogy őt ne érje kár? Ez ugyanis rajta kívül álló dolog, mert hiszen ő honnan a 
fenéből tudhatta volna, hogy visszavonják az engedélyét annak a pénztárgépnek, amit 
megrendelt és amire engedélye volt. Kifizette az előleget, van, aki kifizette a teljes árát, és 
most kiderül, hogy nem jó, rendeljen egy másikat vagy harmadikat. Arra sincs semmi 
garancia, hogy ha azt is majd kifizeti, nem vonják-e vissza a működési engedélyét vagy 
forgalmazási engedélyét. Mit fog csinálni a NAV? A NAV emberére van rábízva, hogy 
megítélje, ez az állampolgár jogkövető volt, vagy nem? Vagy egyáltalán mire számítson? Ha 
három vagy négy hónap múlva kimegy egy NAV-ellenőrzés és megállapítja, hogy hoppá, 
maga nem tartotta be a törvényi előírásokat, ki a fene fogja tudni akkor már igazolni, hogy ő 
most jó szándékkal, rossz szándékkal vagy milyen módon járt el? 

Ez egy totál káosz, ami most van. Most lenne itt az ideje, hogy a kormány belépjen, 
mert látható, hogy az a hatóság, amelynek ezt a problémát kezelnie kellene, nem tudja 
kezelni. Akkor a kormány miért nem cselekszik, hogy megnyugtassa az állampolgárokat, meg 
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valamiféle anyagi, garanciális biztonságot nyújtson nekik, ne pedig azt gondolják, hogy majd 
most megrendelnek egy pénztárgépet, egy harmadikat vagy negyediket és nem járnak 
ugyanígy vele. És egyáltalán mi lesz azzal a pénzzel, amit már eddig is kifizettek? Mert a 
forgalmazó bejelentette, hogy bocs, én kifizettem a gyártónak a pénztárgépeket és senkinek 
kártérítést nem tudok adni egy fillért sem. Ez egy ragyogó helyzet, de úgy gondolom, ez az a 
helyzet, amikor a kormánynak igenis szerepe van, és azt kell mondania, hogy na, kedves 
NAV, mivel nem tudtad kezelni a helyzetet, majd mi megmondjuk, hogyan és mi módon 
történjen a helyzet kezelése a következő hetekben, hónapokban. 

 
ELNÖK: Baja képviselő urat láttam még jelentkezni. Továbbra is fenntartja? 
 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Fenntartom. Csak egy álláspontot szeretnék mondani, 

hogy világos legyen. Arról, hogy mit gondolnak erről a dologhoz kötődően, szívesen 
meghallgatnám az államtitkár urat, de elmondom ettől függetlenül. 

Szerintem a törvényhozási javaslatok jóindulatúak, de nem kezelhetők vele a 
problémák, ugyanakkor a kormányzat felelőssége az én megítélésem szerint egyértelműen 
fennáll. Azért fogom támogatni az LMP-sek javaslatát, mert valamifajta megoldást kínál. 
Senki nem látja ma azt, hogy a kormány ezen a területen mit miért tesz. Egyetlen egy 
szempontból vagyunk óvatosak, ez az óvatosság pedig természetesen az áfabevétel 
megjelenése és az áfacsalóknak a rendszerből való kiszűrése. Ez a szándék világos, 
egyértelmű, ezt a szándékot a Magyar Szocialista Párt minden körülmények között támogatta, 
az ehhez kötődő informatikai rendszer bizonyos elemei felálltak, de ez a projekt, mint 
társadalmi projekt, látszik világosan, hogy nem működik. Nem látjuk, hogy miért nem 
működik. Két lehetőség van arra, hogy ne működjön. Az egyik, hogy vannak olyan csoportok, 
amelyek akadályozzák ennek a rendszernek a magyarországi bevezetését. Akkor tessék szíves 
erről őszintén beszélni, ha vannak ilyen csoportok. Lehetnek ilyenek, hiszen az áfabevétel egy 
nagyon jelentős bevétel, az áfacsalás Magyarországon egy nagyon fontos dolog, amelyet meg 
kell szüntetni, mert nagyon jelentősen érintheti a bevételeket, komoly érdekek sérülnek itt. A 
komoly érdekek általában szoktak zavarkeltő akciókat működtetni kormányzatokkal és 
igazgatási szervezésekkel szemben. Ha van ilyen, akkor egyébként indokolt lenne ennek egy 
nemzetbiztonsági és, adott esetben, gazdasági bizottsági meghallgatása, vagy indokolt lenne 
kormányzati intézkedés az ebbe való beavatkozás érdekében. 

Nem tudjuk egyébként, hogy a hivatal vezetőjét miért állították fel, mi volt az indoka 
ennek a felállításnak. Azt sem tudjuk, hogy ezekkel a pénztárgépekkel valójában mi volt a 
probléma, tényleg működtek-e bennük olyan információs rendszerek, amelyek alkalmasak 
voltak arra, hogy megtévesszék az adóhatóságot. Ezek mind nem ismertek. Ugyanakkor az is 
látszik világosan, hogy ha például az APEH-ban felállna egy olyan pénztárgéphez kötődő 
ellenőrzési projekt, az szerintem jogilag nem teljesen rendjén való volna, mert nem ott van a 
helye, más helyeken kell ilyen típusú ellenőrzéseket vizsgálni. Magyarul, nagyon nehéz ezt 
eldönteni, kérem Rogán elnök urat, hogy mérlegeljen, nem könnyű az ellenzék helyzete, 
amikor egyébként szívesen támogatna olyan kormányzati intézkedéseket, hogy szűnjenek 
meg az áfacsalások és legyenek ezek átláthatóak, ugyanakkor nem tudjuk eldönteni, hogy a 
kormány bénázik, a hivatalai bénáznak, vagy adott esetben az adócsalók oldalán vannak ma 
olyan eszközrendszerek, amelyeket nem tudunk kezelni. Erről senki nem mond az égegyadta 
világon semmit. Ezt nehezményezem, mert ilyen körülmények között nehéz arról helyes 
szakmai álláspontot kialakítani, hogy mi történt. A balhé azonban világos, nyilvános és az is 
világos, hogy az LMP kezdeményezése arról szól, hogy az érintettek, vagyis azok a 
vállalkozások, és itt ez a legjelentősebb probléma, akik egyébként tisztességesen végre 
akarják hajtani a kormányzati intézkedést, azok vannak jelen pillanatban - idézőjelben - 
„hátrányos helyzetben”. Ez méltánytalan, amit viszont - gondolom, fideszes képviselőtársaink 
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is így gondolják - orvosolni kell látványosan és eredményesen. Köszönöm szépen, elnök úr, a 
türelmét. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más felszólalási szándékot nem látok. Akkor helyettes 

államtitkár úr, parancsoljon! 
 

Pankucsi Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszadása 

PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Nagyon röviden összefoglalva: pontosan azon dolgozik a kormány, 
illetve a nemzetgazdasági tárca is, hogy senkit se érhessen méltánytalanság ebben a 
helyzetben. Nagyon fontos, a képviselő urak többször is jelezték, hogy kialakultak bizonyos 
helyzetek, kialakultak bizonytalanságok, mondjuk, azért, mert egy meglévő engedély került 
visszavonásra. Azt gondolom, ebben a helyzetben fel kell tenni egy sokkal fontosabb kérdést, 
mégpedig azt, hogy vajon egyetértünk-e abban, hogy szükség van az áfabevételek, vagy 
általában a költségvetési bevételek érdekében a pénztárgéppel folytatott visszaélések 
visszaszorítására. Azt gondolom, hogy ebben, szakmai körökben legalábbis, konszenzus volt. 
Ebben nincs más választásunk. 

A NAV pénztárgép-ellenőrzései azt mutatják, hogy gyakorlatilag az ellenőrzött 
pénztárgépeknek legalább a 80 százaléka manipulált a mai rendszerben, az online előtti 
rendszerben. Itt nincs kérdés a tekintetben szerintem, hogy át kell állnunk egy új rendszerre és 
csak akkor van értelme, és ez a fontos, az új rendszerre átállni, ha azok a gépek, amelyeket 
engedélyezünk, és amelyek az új rendszert kiszolgálják, valóban nehezen manipulálhatók. 
Nyilvánvalóan nincs olyan gép, amit nem lehet hosszas munkával valamilyen módon 
manipulálni, de legalábbis ésszerű keretek között ne legyenek manipulálhatók, ez szerintem 
egy jogos elvárás. Most az történt két darab pénztárgép-típus esetén, hogy kiderült, viszonylag 
egyszerű módszerekkel lehet manipulálni. E tekintetben folyamatban vannak a feljelentések 
és a megfelelő vizsgálatok. Ki fog derülni, hogy vajon ki követte el azt a hibát. Lehet, hogy 
adott esetben már az engedélyezés során is ezt fel kellett volna tárni, ezt majd ki fogja deríteni 
a vizsgálat, lehet, hogy valóban a gyártónak volt valamiféle felelőssége. E tekintetben, azt 
gondolom, korai lenne nyilatkozni, hiszen meg kell várni ezeknek a vizsgálatoknak az 
eredményét. A kormánynak egy felelőssége volt: hogy kezdeményezzen intézkedéseket, 
kezdeményezzen vizsgálatokat és ezeknek a mentén nyilván a következtetéseket majd le kell 
vonni. Egy konzekvencia már levonásra került, az engedélyezési hivatalnál személyi 
változások is történtek, pontosan abból az okból, hogy bizony ennek a helyzetnek a kezelésére 
megnyugtató megoldást tudjunk találni. 

Az új gépek engedélye. Valóban, ez egy nagyon sokszor felmerülő kérdés, hogyan 
rendeljen valaki másik gépet, hátha majd az az engedély is vissza lesz vonva. A 
rendelkezésünkre álló ismeretek és információk szerint az összes többi gépnek más a műszaki 
kialakítása, mint a visszavont engedélyűeknek volt. Ott elméletileg ugyanez a típusú 
visszaélés nem fordulhat elő, műszakilag ki van zárva. Természetesen jogos az az igény, hogy 
akkor ezeket a gépeket is egy alaposabb vizsgálatnak vessük alá, de a mai információink 
szerint - mondom még egyszer - gyakorlatilag kizárt, hogy ezeknél egy hasonló vizsgálat 
ugyanilyen eredményre vezessen. Tehát a jogalkalmazók, úgy gondolom, teljes biztonsággal 
mehetnek el egy másik gép irányába. 

Mi a méltányos magatartás pillanatnyilag? Az, amit a jogszabály előír a vállalkozások 
számára. Kell egy engedéllyel rendelkező gépet rendelniük. Ez fenn van a NAV honlapján, 
össze van gyűjtve egy helyen, meg lehet tekinteni ezeknek a gépeknek a műszaki és egyéb 
jellemzőit, árát is természetesen és ebből kell egy újat választaniuk. Azért, hogy anyagilag ne 
járjanak rosszul ezek az érintettek, a kormány a múlt hét folyamán soron kívül tárgyalt 
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egyfajta kompenzációs rendszerről, ez a múlt hét pénteki Magyar Közlönyben meg is jelent 
egy miniszteri rendelet formájában. Ennek keretében mindenki, aki új gépet rendel, a 
cégekkel szemben fennálló előleg-, foglalókövetelését engedményezheti egy egyszerű 
kattintással az államra egy ügyfélkapun keresztül. Ilyen értelemben nekik sem jogi, sem 
adminisztratív, sem semmilyen lépést nem kell tenni ahhoz, hogy ezekhez a pénzekhez 
hozzájuthassanak. Ezt az állam fogja összegyűjteni, és nyilván amikor összegyűlt egy 
nagyobb állomány ezekből a követelésekből, ezzel fog majd fellépni az érintett két 
pénztárgép-forgalmazóval szemben. 

Azt gondolom tehát, hogy a vállalkozások irányában igenis méltányos lépések 
történtek és igenis gyorsan léptünk, hiszen nagyjából egy héttel az engedély visszavonását 
követően már miniszteri rendelet formájában meg is jelent a megoldás. Az üzemeltetőket, 
kereskedőket, vendéglátósokat anyagi hátrány nem érheti, és ahogy említettem már, 
természetesen a NAV-os kollégákat is kértük arra, hogy egy ésszerű határidőn belül legyenek 
toleránsak az ellenőrzéseik során. Önmagában az, hogy valakinek mondjuk egy Alt Cash 
gépre volt rendelése és most még néhány napig nincs új gépre rendelése, természetesen nem 
fog szankciót eredményezni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben a kormányzat 
megtette a szükséges lépéseket. Nincs az átállásnak most különösebb akadálya. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor döntenénk a tárgysorozatba-vételről. Kérdezem, 
hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül támogatja. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A 
bizottság 4 igen szavazattal nem támogatta a tárgysorozatba-vételt. 

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvénynek a kamarai tagsághoz 
kapcsolt vállalkozásokat terhelő sarc eltörléséhez szükséges módosításáról szóló 
T/13171. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

Most kaptam a tájékoztatást, hogy a miniszter úr már úton van, de addig még talán a 
kamarákkal kapcsolatos törvényjavaslaton essünk túl. Itt Pankucsi helyettes államtitkár úr 
marad, vagy Billo Kármen főosztályvezető-helyettes képviseli a minisztériumot? (Dr. Billo 
Kármen: Én!) Scheiring Gábor indítványa. A gazdasági kamarákról szóló törvény módosítása. 
A képviselő úr szintén nem méltatta a bizottságot arra, hogy jelen legyen, amikor az 
indítványát megtárgyaljuk. Számomra ez a hozzáállást is egyértelművé teszi. Kérdezem, a 
minisztériumnak van-e ezzel kapcsolatban álláspontja. 

 

A tárcaálláspont ismertetése 

DR. BILLO KÁRMEN főosztályvezető-helyettes: Igen van. Az indítványt nem 
támogatjuk. A képviselő úr indítványa arra vonatkozott, hogy a kamarai regisztrációról és 
hozzájárulásról szóló bekezdéseket törölje a gazdasági kamarákról szóló törvényből. Az 
indítvány egy eléggé lényeges tárgyi tévedést is tartalmazott sajnos. Teljesen keveri a kamarai 
tagságot és a kamarai regisztrációt. Nekünk meggyőződésünk, hogy volt értelme 2012. január 
1-jétől bevezetni a regisztrációt is, illetve az ötezer forintos hozzájárulást is. A kamara ezért 
kötelező szolgáltatásokat nyújt cserébe a vállalkozások számára. Tehát ezt az indítványt nem 
tudjuk támogatni. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, döntünk a tárgysorozatba-vételről. Kérdezem, hogy ki az a bizottság 
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tagjai közül, aki a tárgysorozatba-vételt támogatja. Az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Úgy látom, ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság az indítványt nem vette tárgysorozatba. 
Köszönöm szépen a főosztályvezető-helyettes asszonynak a jelenlétet. 

A kormány felelősségéről a hiteladósok megsegítésében címmel benyújtott H/13010. 
számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Gordos József főosztályvezető-helyettes urat kérem, hogy ha lehet, jöjjön ide, mert 
folytatnánk „A kormány felelősségéről a hiteladósok megsegítésében” címmel benyújtott, 
szintén Scheiring Gábor-féle önálló indítvánnyal. (Gordos József helyet foglal.) Köszönöm 
szépen, főosztályvezető-helyettes úr. A képviselő úr, ahogy az előbbi indítványainál, most 
sincs jelen. Kérdezem, hogy van-e a tárcának álláspontja az indítvánnyal kapcsolatosan. 

 

A tárcaálláspont ismertetése 

GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 
tárca nem támogatja.  

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, döntünk a tárgysorozatba-vételről. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság 
tagjai közül a tárgysorozatba-vételt támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság az indítvány 
tárgysorozatba-vételét nem támogatta. (Dr. Selmeczi Gabriella távozik.) 

A hitelezésben alkalmazott hibás pénzintézeti gyakorlat feltárása, megszüntetése és a 
következmények enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló H/13490. 
számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Van még szintén a hitelezéshez kapcsolódóan a hibás pénzintézeti gyakorlat feltárása, 
megszüntetése. Ez Ivády Gábor és Szili Katalin képviselők önálló indítványa. Kérem Ivády 
képviselő urat, hogy foglaljon helyet. Parancsoljon, öné a szó mint előterjesztőé! 

 

Ivády Gábor (független) kiegészítése előterjesztőként 

IVÁDY GÁBOR (független) előterjesztőként: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt képviselőtársaim! Ez az országgyűlési határozat tulajdonképpen két részből áll. 
(Burány Sándor távozik.) Mindkettő a kormányt kéri fel arra az Országgyűlés nevében, hogy 
különböző intézkedéseket hajtson végre a devizahitelesek, illetve általában az eladósodott 
hitelesek érdekében. Azt nagyon fontos megjegyezni, hogy nemcsak a devizaalapú 
hitelezésről van szó, hanem a forintalapú kölcsönt felvevő hitelesek esetében is ugyanúgy 
hibás pénzintézeti gyakorlatról beszélünk.  

A hibás termékeknek köszönhetően meg kell vizsgálni azt, hogy a pénzintézeteket 
milyen felelősség terheli. Ez megtörténhetett volna egyébként annak idején úgy, hogy a 
PSZÁF megteszi ezt a vizsgálatot. Valami okból kifolyólag ez nem történt meg. Itt 
hangsúlyozom, hogy nem visszamenőleges hatályú jogalkotásról beszélünk jelen pillanatban. 
Az viszont, úgy tűnik, nem vitás, hogy a bankok jellemzően visszaéltek az erőfölényükkel és 
a szerződéskötéskor hatályos jogszabályoknak sem feleltek meg maradéktalanul. Ilyen 
például az, hogy a kamatfelárat és az egyéb költségeket egyoldalúan az adós számára 
terhelték, és hogy az adós, a másik fél megkérdezése és beleegyezése nélkül határozták meg. 
(Dr. Kupcsok Lajos távozik.) Ha megvizsgálnák, láthatnánk, hogy például a szerződések 
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futamideje alatt, amikor a banki alapkamat emelkedett, minden egyes esetben érvényesítették, 
amikor csökkent, egyetlen egy esetben sem érvényesítették a szerződésekben ezeket.  

Meg kellene vizsgálni, hogy ezek a hitelintézetek rendelkeztek-e a nemzetközi banki 
gyakorlatban egyébként kialakult és elfogadott hosszú távú devizaforrással, illetve amikor 
rövid távú devizaforrásról beszélünk, akkor a spekulációból adódó előnyöket mind maguknál 
tartották, a kockázatot pedig teljes mértékben áthárították. Tehát meg kell vizsgáltatni, erre 
tennénk javaslatot, hogy a kormány tegyen intézkedéseket. A Magyar Nemzeti Bank átvette a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szerepét, ami ebben az esetben kifejezetten jó 
is, hiszen olyan információkkal rendelkezhet például a pénzintézetek devizatartalékáról és 
műveleteiről, amely sokkal egyszerűbbé és sokkal hatékonyabbá is teszi azt a vizsgálatot, 
amelyet kérünk.  

Meg kell vizsgálni az egyoldalú szerződésmódosításokat és nagyon-nagyon fontos, ha 
kiderül, hogy az akkori jogszabályoknak sem megfelelően jártak el, akkor a korrekcióra 
lehetőséget kell biztosítani. Ilyen például, és egyébként van néhány nyugat-európai 
pénzintézeti tevékenységeknél bevett gyakorlat, amely Magyarországon valami okból 
kifolyólag nem jelent meg, hogy a törlesztőrészlet a kamat és a költségek változásai miatt 
soha ne lehessen magasabb az első törlesztőrészletnél. Ebből automatikusan adódik az, hogy 
ha a törlesztőrészletet meg kellene emelni, mert úgy alakulnak a kamatviszonyok, akkor a 
futamidő hosszabbodjon meg. Sőt nagyon fontos lenne az is, hogy a hitelfelvevőknek 
lehetőségük legyen arra, hogy kérjék a futamidő meghosszabbítását. Ugyanis, 
képviselőtársaim, az a legnagyobb probléma most, hogy az a törlesztőrészlet emelkedett meg, 
amelyet az adósok vállaltak és fizetni tudnának. A futamidőt valószínűleg meg lehetne 
hosszabbítani és az ebből adódó előnyök egyébként mind itt maradnának Magyarországon. A 
gazdaság élénkebbé tudna válni, a fogyasztás egy kicsit magasabb lehetne.  

Nagyon fontos az, hogy ezek a javaslatok, amelyeket önök olvashattak az 
előterjesztésben, összhangban vannak az európai hitelintézeti gyakorlatokkal. Például ilyen, 
hogy lehessen egy kamatozó forrásgyűjtési számlára befizetni a törlesztőrészleteket. Ez a 
számla teljesen automatikus, a bankok felajánlják az ügyfeleiknek. Erre befizetik a 
törlesztőrészletet, és amikor ők úgy gondolják, akkor fogják a részletet fizetni erről a 
kamatozó folyószámláról. Ez egyébként abban is segít, hogy a havi befizetéseknél a 
tőketörlesztés része sokkal magasabb lehet a jelenlegi gyakorlatnál. Tehát azt gondoljuk, az a 
helyes, hogy a kölcsönszerződéseket a megkötésüktől kezdve újraértelmezzük és kerüljön sor 
egy elszámolásra, amit az adósok kaphatnak. Nagyon részletes elszámolásra gondolunk a 
kezdetektől egészen addig, amíg fizetik a részleteket, vagy még a mai napig is, a THM-től 
elkezdve minden nagyon pontosan legyen elszámolva és a korrekció legyen megkövetelhető. 

Ami még fontos, ha már hibás konstrukcióról beszélünk, hogy a pénzintézetek ne 
követelhessék tovább ez ebből a hibás konstrukcióból adódó egyéb terheket, például a 
késedelmi kamatot és a kötbért, és szűnjön meg az összes többi probléma, amely abból 
adódik, hogy egyoldalúan módosítottak szerződést és a kockázatot teljes mértékben áttolták 
az ügyfeleikre.  

Még egyszer elmondom: nem kívánok visszamenőleges jogalkotást megvalósítani. 
Viszont ha az MNB elvégzi ezt a vizsgálatot, illő lenne figyelembe venni a Gazdasági 
Versenyhivatal korábbi vizsgálatát. Azt is tudjuk, hogy történt már büntetések kiszabása a 
pénzintézetekkel szemben. Tegye meg a kormány azt, hogy közérdekű keresetet nyújt be, 
hogy egyszerre legyen képviselve minden adós, a költségeket pedig egyébként lehetne fedezni 
azokból a büntetésekből, amelyeket kivetettek a pénzintézetekkel szemben.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha kérhetem, elnézést, csak haladunk előre az időben és 

közeledik a plenáris ülés kezdetének időpontja… 
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IVÁDY GÁBOR (független): Rendben. Én a végére is jutottam annak, amit szerettem 
volna mondani. Nagyon kérem önöket, segítsenek abban, hogy az Országgyűlés felkérje a 
kormányt arra, hogy ezeket az intézkedéseket hajtsa végre. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes úr, van-e a tárcának álláspontja? 
 

A tárcaálláspont ismertetése 

GORDOS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): Mivel 
a javaslat már meglévő törvényi és jogszabályi lehetőségeket is tartalmaz részben, illetve azok 
folyamatos felülvizsgálatát is érinti, így ezekre való tekintettel nem támogatjuk. 

 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt tudom mondani, hogy a javaslatban foglaltak 
alapvetően jó szándékúak szerintem. Valóban érint több olyan dolgot, ami részben már 
megvalósult, bár ezekre szerintem kicsit másként néz rá. Én nem látom akadályát annak, hogy 
ezt tárgysorozatba vegye a bizottság. Az, hogy most ezt meg tudná-e tárgyalni a parlament, 
már egy nehezebb ügy, de a tárgysorozatba-vételnek szerintem, önmagában már csak a vita 
szempontjából is, semmi akadálya nincs. Úgyhogy arra kérem a bizottság tagjait, legalábbis a 
Fidesz- és a KDNP-frakciót, hogy ha lehet, akkor a tárgysorozatba-vételt támogassuk. Van-e 
kérdés vagy észrevétel? (Kovács Tibor jelentkezik.) Alelnök úr, parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Csak egy rövid megjegyzést tennék. A napokban kialakult 

forintárfolyam különösen indokolttá teszi, hogy ezekkel az ügyekkel foglalkozunk, még akkor 
is, ha a képviselő úrból mosolyt váltott ki a megjegyzésem. Szeretném emlékeztetni arra, 
hogy az MSZP-kormány idején 265 forint volt az euró árfolyama, most meg már 314 forint 
környékén jár. Ez az, ami a legnagyobb terhet jelenti a devizaadósoknak, nem pedig egyéb 
más körülmény. Ez a dolog pedig, hogy ennyivel drágább lett az euró és ennyivel többet kell 
fizetniük, az önök kormányának ténykedéséhez köthető, semmi máshoz. Úgyhogy ideje lenne, 
ha komolyan vennék ezt a dolgot és aszerint tárgyalnák meg ezeket a kezdeményezéseket. A 
magunk részéről mi támogatjuk és egyetértünk vele. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, most nem akarok hosszú vitát nyitni, de emlékszem, hogy 

például 2009 januárjában egy hét alatt 264 forintról 296-ra ment fel az árfolyam. Aztán utána 
többhónapos lejtmenetben szállt vissza az alacsonyabb értékre. Ilyen volt egyébként 2010 
januárjában is, csak akkor körülbelül 15 forint volt az esés. Ezt a vitát szerintem nem itt kell 
lefolytatni, ez alapvetően külső körülményektől függ. Azt gondolom… (Kovács Tibor: 
Amikor mi voltunk kormányunk, akkor meg csak rajtunk múlott!) Én akkor sem mondtam 
mást, ha elolvassa egy 2009 februári interjúmat, akkor sem mondtam mást egyébként, 
feltörekvő piaci devizáknál mindig van kockázati elem. A mérték természetesen mindig 
kérdés. (Kovács Tibor: Ha 300 forint fölé kerül az euró, alkalmatlan a kormányzásra, 
mondjon le!) 

Határozathozatal  

Most a tárgysorozatba-vételről beszélünk. Van-e még további kérdés vagy észrevétel? 
(Senki sem jelentkezik.) Szerintem olyan észrevétel nem nagyon hangzott el, amelyre a 
képviselő úrnak reagálni kellene. Azt javaslom, hogy a bizottság támogassa a tárgysorozatba-
vételt. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag a tárgysorozatba-vételt támogatta.  
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Köszönöm szépen, képviselő úr. (Ivády Gábor: Köszönöm szépen.) Tekintettel arra, 
hogy Varga miniszter úr megérkezett közben, kérem, kérjük meg, hogy ha lehet, fáradjon be a 
terembe. (Rövid szünet. - Varga Mihály megérkezik.) 

A Magyarország kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló T/13382. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Tisztelettel üdvözlöm a miniszter urat. Kérem, hogy foglaljon helyet. Közben a 
tárgysorozatba-vétellel kapcsolatos feladatainknak is próbáltunk eleget tenni, amíg a 
költségvetési bizottság ülése tartott. Ön a napirendi javaslat előadója, amely a Magyarország 
kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú 
felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat. Itt az általános vitára való alkalmasságról beszélünk. A miniszter urat 
tisztelettel üdvözlöm és kérem, hogy a kormány ezzel kapcsolatos álláspontját ismertesse a 
bizottsággal. Parancsoljon! 

 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kiegészítése 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Engedjék meg, hogy rövidebb legyek, mert a költségvetési bizottságban 
elkövettem azt a hibát, hogy hosszabban ismertettem a kormány álláspontját és utána 
háromszor olyan hosszú időn keresztül kellett még a felmerülő kérdésekre válaszolnom, 
úgyhogy most csak röviden tenném meg az anyag ismertetését.  

Amint azt tudják, a magyar parlament eddig két alkalommal dönthetett arról, hogy 
felhatalmazást ad az atomerőműi kapacitás bővítésére vonatkozóan. Az első döntés 2009. 
március 30-án született meg, amelyben a parlament több mint négyötödös többséggel 
támogatta ennek a beruházásnak a megvalósítását. Itt van nálam az a dokumentum, amely 
tartalmazza az akkori szavazás eredményét. Az atomenergiáról szóló törvény alapján a Paksi 
Atomerőmű telephelyén új atomerőműi blokkok létesítésének előkészítését szolgáló 
tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes elvi hozzájárulás megadásáról szólt ez a 
szavazás. Örömmel látom, hogy Kovács Tibor úr is itt van, aki annak idején szintén támogatta 
ennek az elfogadását.  

2011-ben a magyar parlament újra tárgyalhatta a nemzeti energiastratégia 
legfontosabb kérdéseit. Újonnan megerősítette azt az álláspontot, hogy szükség van a magyar 
energiaellátás fenntartásához és olcsó, versenyképes energiával való ellátásához arra, hogy 
nukleáris energia békés célú felhasználása keretében bővítsük a paksi blokkokat. Ez alapján 
indult el a magyar kormány és e két felhatalmazó dokumentum alapján az elmúlt egy 
esztendőben intenzív tárgyalások folytak Magyarország és Oroszország között ezeknek a 
blokkoknak a létesítéséről.  

A munkabizottság öt szerződéstervezetet készített elő a kormány számára, ezekből 
2014. január 14-én Moszkvában a szerződő felek négy dokumentumot írtak alá. Melyek 
voltak ezek a dokumentumok? Egyrészt egy kormányközi megállapodás Magyarország és 
Oroszország között, amelyben a magyar kormány a száz százalékban orosz állami tulajdonú 
Roszatom nevű céggel közreműködve 2200 megawattos atomerőművi blokkot vásárol, az 
eljárás során a Roszatom fog tendereztetni és így választja ki majd az alvállalkozókat. A 
beruházás várható költsége, itt egy mellékszálat szeretnék megnyitni, 10-12 milliárd euró 
között lesz. Hozzávetőleges áraink vannak az éppen most folyamatban lévő beruházások árai 
alapján Finnországból, Nagy-Britanniából és máshonnan. A Roszatom körülbelül 20-22 
helyen folytat most kivitelezői munkákat. Ez alapján nagyjából azt lehet megbecsülni, hogy 
5,3-5,5 milliárd euró között van egy atomerőműi blokknak a létesítése. Ez függhet a helyi 
földrajzi adottságoktól, a gazdaság fejlettségétől, a beszállítói háttér kiépültségétől. Tehát 
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pontos számot ezért nehéz még mondani. Szeretném is jelezni a bizottság tagjainak, hogy a 
pénzügyi megállapodást még nem zártuk le, ezek a tárgyalások most folynak. Reményeink 
szerint néhány héten belül ezekre is pont kerül. Természetesen a magyar kormány 
transzparens, nyilvános módon ezt a pénzügyi megállapodást is a parlament elé fogja majd 
terjeszteni. 

A második ilyen dokumentum a Paksi Atomerőmű bővítéséveel kapcsolatos 
kivitelezési kérdésekkel foglalkozó dokumentum. Csak szeretném jelezni, hogy egy olyan 
megállapodást tudtunk elérni, ahol az orosz fél azt vállalta, hogy 40 százalékban hazai, tehát 
magyar beszállítói háttér bevonására fog törekedni. Ezzel tehát - azt tudom mondani - egy 
olyan megállapodást kötünk, amely jelentős mértékben segíti a hazai vállalkozók, a hazai 
gazdaság lehetőségeit. 

A harmadik dokumentum egy üzemeltetési és karbantartási kérdésekkel foglalkozó 
dokumentum volt. A negyedik pedig az üzemanyag-kérdésekkel foglalkozó dokumentum. 
Nagyon fontos szempont számunkra, hogy ennek a jövendőbeli beruházásnak a 
nyersanyagszükségletét is biztosítani tudjuk és nemcsak ezt, hanem az úgynevezett kiégett, 
elhasznált nukleáris fűtőanyag elszállítását is garantálni tudjuk. Az orosz fél ebben a 
dokumentumban vállalta az üzemanyag-ellátást, -szállítást, valamint az elhasznált nukleáris 
fűtőanyag elszállítását. Ez a megállapodás a beüzemelést követő 20 évre vonatkozik és 
értelemszerűen, amikor ez lejár, ugyanúgy, ahogy most történt a korábbi megvalósult 
blokkoknál, ennek a hosszabbítására sor kerülhet.  

A pénzügyi megállapodás, ahogy jeleztem, még nincs véglegesítve. Azt 
mindenképpen mondhatom, hogy egy olyan finanszírozásra készülünk, ahol a beruházás tíz 
éve után a beüzemelési idő fél évét követően az azt követő 21 esztendőben valósul meg a 
finanszírozás. Ez azt jelenti, hogy teljes egészében egy 32 éves szerződést kötünk most. 
Sokszor felmerül a kérdés, hogy miért nem a piacról vesszük fel a hitelt. Ilyen jellegű hitelek 
azonban nincsenek sem a kötvénypiacokon, sem máshol. Nagyon ritka az az eset, amikor, 
mondjuk, egy ország 30 éves kötvényt tud kibocsátani. Ezt nagyon nehéz beárazni. Tehát a 
mostani keret, az eddigi tárgyalt megállapodás alapján azt tudom önöknek mondani, jóval 
kedvezőbb finanszírozást tesz lehetővé az ország számára, mintha ezt piaci hitelként vennénk 
fel. Kérdésként szokott felmerülni, hogyan hat ez majd az államadósságra. Tíz év alatt valósul 
meg a beruházás, a hitelkeret, ami várhatóan 10 milliárd eurós lesz az orosz fél részéről, 
lehívása 10 év alatt történik meg. Néhány százalékponttal növeli csak az adott éves 
államadósság mértékét, egyébként nem szakítja meg azt a trendet, hogy a következő tíz 
esztendőben is a magyar államadósság szintje csökkenő pályán tudjon maradni. Ha ehhez még 
hozzáteszem, hogy itt nem olyanfajta államadósság-növekedésről van szó, amelynek nincs 
aztán vagyongyarapodásban háttere, mindenképpen ez egy kedvezőbb döntés az ország 
számára, mert ez a vagyon, amely a Paksi Atomerőműben megvalósul, mindenképpen az 
ország vagyonát fogja gyarapítani és növelni.  

Tisztelt Elnök Úr! Sok olyan pont van nyilván, amelyről a képviselők kérdezni fognak. 
A legfontosabbakat akartam csak említeni. Szeretném még azt is elmondani, hogy a mi 
számításaink szerint, amelyeket majd a végleges pénzügyi megállapodás keretében lehet 
véglegesíteni és fixálni, a beruházás akár egyszázalékos bruttó hazaitermék-növekedést 
eredményezhet az ország számára éves volumenben, továbbá azzal számolunk, hogy 
körülbelül tízezer új munkahely tud teremtődni. Ez tehát azt jelenti, hogy nemcsak az ország 
olcsó versenyképes energiával való ellátását tudjuk így biztosítani, hanem azt is, hogy a 
gazdaság szempontjából fontos beruházási időszakban a gazdasági növekedés új 
munkahelyeket tudjon generálni, növelve ezzel a foglalkoztatást.  

Tisztelt Bizottság! Röviden, tömören összefoglalva ennyit szeretnék bevezetőként 
mondani és várom a kérdéseiket, amennyiben vannak. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akinek kérdése, észrevétele van, kérem, most jelezze! 
(Volner János és Kovács Tibor jelentkezik.) Volner János alelnök úr volt az első, utána 
Kovács Tibor alelnök úr. 

 

Hozzászólások, kérdések 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen. Miniszter úr, a Jobbik már a 2010-es 
választási programjának megfogalmazásakor is előtérbe helyezte az atomenergia megoldását a 
magyar energiaéhségre, illetve azt, hogy ha a meglévő két atomerőműi blokk üzemeltetési 
ideje lejár, akkor új blokkok létesítésével kell kiváltani azokat. Ilyen módon tehát a 
kormánynak ezt a törekvését támogatni tudjuk. Ugyanúgy támogatni tudjuk azt is, hogy a 
legversenyképesebb ajánlatot tevő orosz partnert preferálja az árajánlat nyújtásakor, illetve a 
szerződéskötéskor. 

Azonban azt is el szeretném mondani, hogy rendkívül szerencsétlennek tartjuk, hogy 
egy több kormányzati ciklusra kiható lépésben, egy olyan lépésben, amely a magyar gazdaság 
legnagyobb megrendelését jelenti, semmiféle egyeztetés nem történik, csak utólagos 
tájékoztatás. Fel szeretném hívni a miniszter úr figyelmét: az Országgyűlés 2010-ben úgy lett 
összeállítva, hogy az emberek Országgyűlést választottak és nem királyt. Nem autoriter 
módon uralkodó kormányt választottak maguknak, hanem Országgyűlést, ahol adott esetben 
szakmai egyeztetéseknek, előzetes szakmai konzultációknak helye van. Úgy határozni ilyen 
kérdésekben több ezer milliárd forint sorsáról, hogy semmiféle érdemi egyeztetésre nem 
került sor, erős arcátlanságnak tűnik. És ez most nem a miniszter úrnak szól, hanem 
egyáltalán a helyzetnek és magának a kormánynak.  

Meg szeretném kérdezni a miniszter urat arról, hogy vizsgálta-e a kormány azt, hogy 
az atomerőmű létesítésének tőkeigényét egy olyan tőkealap felállításával oldja meg, amely 
képes lenne arra, hogy a lakosság állampapírokban, illetve elsősorban bankbetétekben álló 
megtakarításait becsatornázza egy olyan termelő beruházásba, amely egy stratégiai 
szektorban, az energetikai szektorban valósul meg. Itt ugyanis lehetőség volna rá, hogy egy 
tőkevédett alapot hozzon létre az állam, adott esetben hozamgaranciát nyújtson a befektetők 
részére és a magyar embereket egy termelő vállalkozásban tulajdonossá tegye. A kérdés már 
csak azért is indokolt, mert ha megnézi a miniszter úr, hogyan alakult az önök kormányra 
kerülése óta az import áram részaránya a magyar energiamérlegen belül, látható, hogy több 
mint kétszeresére nőtt. Rendkívül aggasztóak a folyamatok, 28 százalékát a Magyarországon 
felhasznált árammennyiségnek importból fedezzük. Az elmúlt időszakban négy erőmű zárt 
be, teljesen nyilvánvaló, hogy ezeknek a kieső erőműi kapacitásoknak a pótlására új 
kapacitásokat kell létesíteni. Ez pedig megoldást kíván. Az a megoldás, amit önnek 
felvázoltam, járható út, sokkal jobb út nemzetgazdasági szempontból is, mint amit önök 
választani látszanak jelenleg. 

A magyar beszállítói hányadra vonatkozik a következő kérdésem. Miniszter úr, amikor 
a gazdasági bizottság kihelyezett ülést tartott a Paksi Atomerőműben, 30 százalék körüli volt 
a magyar beszállítói hányad, amit az erőmű vezérigazgatója számunkra közölt mint reális 
alternatívát. Azóta arra várunk, hogy az akkor emlegetett nukleáris klaszter megalakuljon, 
lássuk azokat a kompetenciákat megerősödni, amelyek meglévők, új kompetenciákat 
létrejönni. Ezen a területen azonban az elmúlt években a kormány gyakorlatilag semmit nem 
csinált. Nem is tudunk erről. Kérdés, hogy amikor a növekedésihitel-program első két 
pillérében 701 milliárd forintot pumpál bele a kormány a magyar gazdaságba, úgymond, aztán 
kiderül, hogy az átlagos hitelösszeg az új hiteleknél meghaladja a százmillió forintot, hova 
kerültek ezek a pénzek. Ha ez nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül, 
márpedig annak minősül az atomerőművi blokkok létesítése, miért nem érhető el a 
növekedésihitel-program kedvező finanszírozása a magyar vállalkozások részére. Nekem 
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nincs olyan vállalkozó ismerősöm, aki ebből a hitelből részesedett volna. Sajnos. Ugyanígy 
ezen a területen sem látunk erre vonatkozó kormányzati kezdeményezést. Nem látjuk 
kibontakozni azokat az iparági együttműködéseket, amelyek ezt a 40 százalékos magyar 
beszállítói hányadot megalapoznák. Ami kibontakozott a GANZ Holdingnál, az az iparági 
együttműködés, még az önök színre lépése előtt köttetett meg, amikor az orosz tulajdonos 51 
százalékban bevásárolta magát a GANZ Holding egyik cégébe. Ezen kívül semmi nem 
körvonalazódik. Tehát nagyon az a gyanúm, hogy önök jelentős elmaradásban vannak ezen a 
területen. 

A másik, ezt csak emlékeztetőül és a gondolatom lezárásául említem, hogy kíváncsi 
leszek, az államadósságba bele fog-e számítani. Nyilván az elszámolás módjától függ, hogy 
ez az erőművi bővítés megemeli-e az államadósságot vagy sem. Azt kérem, miniszter úr, ne 
mondjon olyanokat, hogy nem növekedett az államadósság. Az a csökkenés, ami 
bekövetkezett, úgy következett be, hogy önök elhasználták a magánnyugdíj-pénztári 
megtakarításokat, 12 év magánnyugdíj-pénztári megtakarításait, közel 3000 milliárd forintot 
az önök három éves kormányzása alatt felélt ez az ország. Ez finoman szólva sem egy pozitív 
mérleg a kormányzat teljesítményéről, nem csoda tehát, ha ellenzéki képviselőként 
aggodalommal nézzük a jelenlegi folyamatokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor alelnök úr! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszter Úr! Szerencsés lett 

volna, ha arról az országgyűlési határozatról beszélt volna, amelyet valóban ön is és én is 
megszavaztunk annak idején, és arról, hogy valójában mire is adott felhatalmazást az az 
országgyűlési határozat a kormánynak. Nem arra adott felhatalmazást, tisztelt miniszter úr, 
hogy a kormány hosszú hónapos titkos előkészítő tárgyalások után megkössön 4 ilyen 
megállapodást az orosz partnerrel, hanem arra adott felhatalmazást az országgyűlési határozat, 
hogy a kormány megkezdje a vizsgálatot. Egy nagyon részletes és széles körű vizsgálatra van 
nyilvánvalóan szükség ahhoz, hogy az Országgyűlés, aki egyedüli és kizárólagos felkentje 
ennek, döntsön arról, hogy Magyarországon meg lehet-e valósítani egy ilyen beruházást, az 
Országgyűlés olyan helyzetben legyen, hogy ezt a döntést minden tekintetben megalapozottan 
meghozhassa. Kérdezem a képviselőtársaimat, különösen a kormánypárti képviselőket, hogy 
önök milyen olyan dokumentumokat, vizsgálati anyagokat, egyáltalán mit láttak ahhoz, hogy 
ezt a döntést megfelelőképpen meghozhatnák.  

A kormány azzal a propagandával hirdeti ezt a beruházást, hogy ez azért szükséges és 
ez az évszázad beruházása, sikertörténet, mert így olcsó energiaforráshoz jut Magyarország. A 
gazdasági számítások, amelyeket szakértő társaságok végeztek, azt mondják, hogy ez egy 
olyan beruházás, amely soha meg nem térül, még akkor sem, ha a jelenlegi villamosenergia-
árat duplájára emelné a kormány. Akkor sem! Hiszen most olyan helyzet van, szemben a 
2009-es állapottal… És erről is kellett volna beszélni, hogy milyen gazdasági viszonyok 
voltak 2009-ben, milyen változás következett be e tekintetben, milyen hatással volt ez egy 
ilyen beruházás megvalósítására. Csak mondanám, hogy a jelenlegi világpiaci 
villamosenergia-ár alatta van a paksi árnak, amely hangsúlyozottan egy rendkívül alacsony 
termelői ár, de alatta van, tehát olcsóbban szerezhető be, mint amilyen áron most Paks képes a 
villamos energiát előállítani. Tehát ha a 4000 milliárd forintra tervezett beruházásra azt 
mondják, hogy ez egy fantasztikus sikertörténet, lehet, jó lett volna, ha be tudná mutatni 
például táblázatokkal, hogy mire alapozza ezt az állítását, miért mondja azt, hogy ez 
gazdaságilag racionális és fantasztikus előnyöket nyújt Magyarország számára. 

Rendkívül könnyű helyzetben lenne, miniszter úr, hiszen, gondolom, rendelkezésre 
állnak vizsgálati anyagok. Ezekkel ideállna a bizottság elé, kiosztaná, ideadná nekem és azt 
mondaná: képviselő úr, maga zöldségeket beszél, mert mi ezt a vizsgálatot egyébként 
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elvégeztük. De sajnos én joggal állíthatom, hogy ez egy rendkívül elhibázott döntése a 
kormánynak, amely évtizedekre, még az unokáinknak is eladósítja ezt az országot és egy soha 
meg nem térülő beruházást kívánnak megvalósítani. Ön ezt semmivel nem tudja cáfolni, 
hiszen ilyen adatokat nem tett le a kormány a képviselők asztalára, hogy joggal állíthassa ezt. 

Nem vizsgálták azt sem például, vagy nem mutatták be, hogy hogyan bír egy ilyen 
2000 megawattot is meghaladó létesítmény gazdaságosan és jól működni, hiszen minden 
szakértő azt mondja, hogy egy ilyen atomerőmű akkor tud gazdaságosan, jól és hatékonyan 
működni, ha zsinórmenetet produkál. A magyarországi energiafogyasztás nem teszi lehetővé 
még egy ilyen üzem esetén sem a zsinór-üzemmenetet, ez pedig rendkívüli módon lerövidíti a 
beruházás élettartamát, másrészt pedig mindenféle egyéb problémákat vet fel. Hacsak nem 
gondolkodik a kormányzat olyan jellegű beruházásokban, amelyek például a tározós 
erőművek létrehozását célozzák azért, hogy a gazdaságosan megtermelt éjszakai áramot ily 
módon raktározni tudják, akkor felhasználva azt, amikor csúcsfogyasztás van 
Magyarországon. Ezt is jó lett volna, ha leírják például egy tanulmányban, hogy rendben van, 
hogy mennyibe kerül, 3000 milliárd forint, 4000 milliárd forint, mindenféle számok 
röpködnek, hogy mennyibe fog kerülni a beruházás, de a járulékos költségek, beruházások 
mennyibe fognak kerülni és egyáltalán hogy fog ez megtörténni. 

Nem gondolják-e egyébként, hogy igaz, amikor az a „vád” megfogalmazódik, hogy itt 
mégiscsak egy titokban megkötött paktumról van szó, hiszen nyilvánvalóan valamikor, 
hónapokon keresztül titkos tárgyalásokon ezt a négy komolynak tekinthető megállapodást elő 
kellett készíteni és megfelelően előkészíteni az aláírásokra. Ezt nyilvánvalóan titkos módon 
tették, szemben az Országgyűlési felhatalmazással, amely önöknek erre nem adott 
felhatalmazást, hogy ilyen megállapodást előkészítsenek, hanem csak annak vizsgálatára adott 
felhatalmazást, hogy egyáltalán az Országgyűlés eldönthesse, elkezdődjön-e egy ilyen 
folyamat. Egyszerűen minősíthetetlen, hogy ezzel a döntéssel önök hogyan járatják le a 
parlament tekintélyét is, hogyan adósítják el az országot, hogyan próbálják bebizonyítani, 
amit két éven keresztül harsogtak, hogy az államadósság csökkentése az egyik legfontosabb 
célja a kormánynak. Ehhez képest mára ott tartunk, hogy magasabb az államadósság, mint 
volt három évvel ezelőtt. Nem beszélve arról, hogy ha lesz ez a paksi beruházás, akkor hova 
fog elszállni a magyar államadósság. Ezt is be kéne bizonyítani. Ön beszélt arról, hogy 10 év 
alatt fogjuk felvenni és ennek ellenére hogyan fog csökkenni az államadósság. Akkor miért 
nem rakták be ide egy papíron, egy táblázatban levezetve, hogy önök szerint ez hogyan fog 
alakulni. Ráadásul a következő napirendi pont éppen az energiastratégia lesz. Hogyan 
illeszkedik ez például ahhoz az energiastratégiához, amit korábban, három évvel ezelőtt 
elfogadtak és aztán már egy évvel ezelőtt ide kellett volna jönni az Országgyűlés elé 
beszámolni arról, hogy két év alatt hova jutottak a stratégia megvalósításával? Hogyan 
illeszkedik ahhoz? Egyébként szerintem sehogy. Tehát be kellene mutatni, hogy amit 
korábban elfogadtak, miként valósult meg.  

Hallatlan felelőtlen döntés, tisztelt miniszter úr! Megpróbálják félrevezetni az országot 
és úgy beállítani, hogy itt valamiféle össznemzeti, összpolitikai egyetértés van a politikai 
pártok között. Nem! Ez nem igaz! Abban volt összpolitikai egyetértés, 80 százalékos többség 
a parlamentben, hogy ez a folyamat elinduljon, ezeket a vizsgálatokat elvégezze, elvégeztesse 
a kormány, ide tegye az Országgyűlés elé, hogy döntési helyzetben legyen ebben a kérdésben. 
Ezzel szemben ez tulajdonképpen egy diktátum. Én a kormánypárti képviselők felelősségét 
szeretném hangsúlyozni. Az önök felelőssége, tisztelt képviselő urak, ha ilyen módon 
tudatlanul és mindenféle előzetes szakmai tájékoztatás nélkül önök elfogadják, önökön fogja a 
magyar társadalom ezt számon kérni. Nem rajtunk! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Alelnök Úr! Hadd reagáljak az ön által 

elmondottakra. És elnézést kérek, de a vita további menetében át kell adnom a bizottsági ülés 
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vezetését Koszorús alelnök úrnak, a miniszter úrtól is elnézést kérek, csak a kezdődő plenáris 
ülés miatt frakcióvezetőként ott kell lennem. 

De éppen itt, a gazdasági bizottságban hiányolni az előzetes tájékoztatást, erős 
túlzásnak tartom az alelnök urak részéről. Volt decemberben egy gazdasági bizottsági ülés. Itt 
volt a kormány két államtitkára, Kovács Pál és Lázár János államtitkár úr. Több mint egy 
órában tájékoztatást adtak a készülő megállapodásról. Én erről kiküldtem önöknek az 
értesítést előtte, de sajnos nem jöttek el. Nem jöttek el, alelnök úr! Nem jött ide, nem tette fel 
a kérdéseit. Egyáltalán nem! Utána elküldtem önöknek a jegyzőkönyvet is, tisztelt alelnök úr. 
Aztán ahhoz képest úgy csinál, mintha nem történt volna előtte semmi és ez önök számára a 
sajtóból kiderült rendkívüli meglepetés lenne. Mind Lázár államtitkár úr, mind Kovács 
államtitkár úr részletes tájékoztatást adott és  reagált azoknak a kérdéseire egyébként, akik itt 
voltak. Önök azonban nem jelentek meg ezen bizottsági ülésen. Most már azt gondolom, hogy 
szándékosan nem jelentek meg, azért hogy utána elmondhassák, önök előzetes tájékoztatást 
nem kaptak.  

Államadósság-ügyben meg azt tudom mondani, képviselő úr, hogy beszélünk egy 
olyan finanszírozásról, amely alapján az orosz fél 10 milliárd eurót nyújt 30 éves lejáratra, 
valószínűleg egy 10 év alatt felveendő időszakra. De nézzük meg, hogy önök mit csináltak, 
amikor kormányoztak. Másfél év alatt, 2009-2010-ben felmarkoltak 14 milliárd eurót, 14 
milliárd eurót az IMF-től és az Európai Bizottságtól úgy, hogy nem építettek belőle semmit. 
Azt nem 30 évre vették fel, mélyen tisztelt alelnök úr, hanem felvették öt évre, hogy aztán a 
mostani kormánynak az egészet vissza kelljen fizetni. A másik ilyen, hogy a kormányzásuk 
nyolc esztendeje alatt, 2002-2010 között 40 milliárd euróval emelték meg az államadósságot. 
40 milliárddal! Arra kérem, hogy amikor felelőtlen hitelfelvételről beszél, ezekkel a 
számokkal nézzen szemben és nézze meg, hogy ön miket szavazott meg annak idején a saját 
kormányának és egyébként az a kormány milyen hitelfelvételeket valósított meg és mennyi 
idő leforgása alatt.  

Azt gondolom, ez a beruházás azért is fontos dolog, mert mindannyian jól tudjuk, 
hogy ha Paks kiesik - márpedig előbb-utóbb a Paksi Atomerőmű tekintetében meg kell hozni 
a döntést, mert ha nem hozzuk meg, a régi blokkok üzemideje lejár, új blokkok pedig nem 
lesznek -, akkor gyakorlatilag megszűnik a magyar villamosenergia-termelés. Minimális lesz 
és akkor abszolút importfüggővé válik az ország. Úgy érzem az önök érveléséből, hogy önök 
ezt szeretnék. De ezzel csak azoknak tesznek jót, akik egyébként külföldiként ide áramot 
exportálnak. Ha függő helyzetbe kerülünk, azok az árak már egészen másként fognak kinézi. 
Nagyon hasonlít ez az érvelés ahhoz, mint amit a rezsi kapcsán is hallottunk a piaci árak 
alakulásáról, ez körülbelül ugyanaz. Azt gondolom, nem szabad, hogy Magyarország 
importfüggő legyen, ahhoz pedig egyértelműen szükség van a Paksi Atomerőműre. Azt, hogy 
a Paksi Atomerőműben olcsón termelnek áramot, néhány éve még önök is elismerték. 2010. 
február 26-án két ember járt Pakson. Az egyiket Bajnai Gordonnak hívták, a másikat 
Mersterházy Attilának. Bajnai Gordon kiült egy szép nagy tábla alá, amire az volt kiírva, hogy 
a Paksi Atomerőmű bővítése közös ügyünk, ma pedig, ha jól láttam a tegnapi beszédét, már 
eleve az erőművet ellenzi, átkerült erre az álláspontra. Ugyanakkor miniszterelnökként 2010. 
február 26-án még azt mondta, Paks a záloga annak, hogy olcsó villamos energiát lehessen 
előállítani Magyarországon. Ezt pontosan tudta akkor. Szerintem most is tudja, csak választási 
kampány van. Mesterházy Attila ott járva, szintén február 26-án, 2010-ben teljes 
mellszélességgel kiállt Paks és a bővítés mellett. Egyébként azt mondta, hogy ebből több ezer 
új munkahely fog létrejönni Magyarországon. A harmadik dolog, azóta a wikileakses 
táviratokból azt is tudjuk, hogy közben elfecsegték mindenféle amerikai tisztviselőknek, hogy 
nagy valószínűséggel ezt az oroszok fogják megnyerni, mert ők a legversenyképesebbek 
ebből a szempontból. 
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Ezt mindenki tudja, hogy így is van, mert az orosz technológiához ért Közép-Európa 
összes szakembere. Azt gondolom, itt sem érte önöket olyan nagy meglepetés, de egyébként 
arról, hogy a kormány ezt milyen formában tervezi, egy nemzetközi szerződés keretében 
tervezi, hogy erről az Európai Bizottságot tájékoztatta, decemberben a gazdasági bizottság 
ülésén értesülhettek volna, ha itt vannak. De ha már nem jöttek el, egyébként a 
jegyzőkönyvből is minden további nélkül értesülhettek volna, mert a jegyzőkönyv nyilvános 
volt, tisztelt képviselő úr. Nem titkoltunk belőle semmit az égegyadta világon, tehát ez már 
decemberben ott volt a parlament nyilvánossága előtt és minden bizonnyal önök is elolvasták, 
ha egyébként el akarták olvasni. Azt gondolom, ezek az érvek egyértelműen amellett szólnak, 
hogy egyik oldalról Paks megújítására szükség van a magyar villamosenergia-termelés és az 
ország importfüggőségének mérséklése vagy akár megszüntetése miatt, a másik oldalról pedig 
azt gondolom, hogy önök jelentős pálfordulást hajtottak végre, aminek az okait önöknek kell 
tudni, de 2009-2010-ben mindezt még egészen másként gondolták és ezt az akkori 
mondataikkal, az akkori szavazataikkal mind kivétel nélkül alá is lehet támasztani. (Kovács 
Tibor: Muszáj reagálnom erre, hogy miért nem voltunk itt!) Parancsoljon! 

 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Ezt az ominózus bizottsági ülést egy fél 

nappal előtte, a szavazásokat követően esti órákra hívták össze. Semmilyen előzetes 
tájékoztatást… (Elnök: Reggel volt a bizottsági ülés, képviselő úr, ne hazudjon! Nagyon 
kérem, ne hazudjon! Reggel volt!) Bocsánat, én azért nem tudok róla, mert én például a 
gazdasági bizottság képviseletében az Európai Parlament energetikai vegyes bizottsági ülésén 
vettem részt. Pontosan ilyen jellegű témák kerültek napirendre, például az olasz energetikai 
biztos arról beszélt, hogyan lehet Európa az energetika területén versenyképes, fel tudja-e 
venni egyáltalán a versenyt Kínával, az Egyesült Államokkal, Indiával mindaddig, amíg ezek 
az országok nem írják alá a kiotói egyezményt és hasonló témák voltak. Én ezért nem voltam 
itt. De bizonyosan tudom, hogy ha a képviselőtársaim időben értesülnek arról, hogy egy ilyen 
téma napirendre kerül, akkor itt lettek volna. De ezt a napirendet is olyan módon tárgyalta a 
bizottság, mint ahogy két éve rendre, amikor kényes témák vannak. Fél nappal, egy nappal 
előtte kiküldött kvázi napirendi javaslatok kapcsán vesznek elő egy ilyen javaslatot. Ne 
haragudjon, elnök úr, nem normális dolog a parlamentben, hogy egy ilyen téma 
megvitatásáról előtte fél vagy egy nappal étesítik a képviselőket, akkor tudják meg, hogy 
ilyen ügyben tájékoztatást kapnak! Ez komoly dolog egy kormányzat részéről! Komolyan 
akarja venni a parlament véleményét, ha így tájékoztatja a képviselőket? Ne vicceljenek már! 
Ha ezt maguk tényleg komolyan veszik, hogy ez egy komoly tájékoztatás volt…! (Volner 
János távozik.) Ez tényleg a parlament tekintélyének abszolút lebecsülése, ha ilyen módon 
gondolják tájékoztatni a képviselőket egy ilyen ügy előkészületekor. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, előtte is, utána is plenáris ülés volt, minden képviselő jelen volt. 

Egyébként ön tőlem rendszeresen kér olyat, a mai bizottsági ülésen is kért, hogy most és 
azonnal rángassak ide nem tudom, hány embert a bizottság ülésére. Ahhoz képest, azt 
gondolom, nem probléma, hogy plenáris ülés napján értesítést adunk arról, hogy a következő 
plenáris ülés napján tájékoztatást kíván adni a kormány erről a kérdésről, és a címből is 
teljesen egyértelmű, a meghívottak személyéből is teljesen egyértelmű és világos, hogy miről 
van szó. Azt gondolom, önök pontosan tudták, miről van szó, csak szándékosan nem jöttek el. 
(Kovács Tibor: Én nem, mert nem voltam itthon!) Akkor nem önnek szól ez, csak a 
többieknek ebben a formában.  

Miniszter úrtól és a bizottság tagjaitól elnézést kérek, de átadom az ülés vezetését 
Koszorús alelnök úrnak a kezdődő plenáris ülés miatt. További jó munkát kívánok. (Távozik a 
teremből.) 
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(Az ülés vezetését Koszorús László, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Én is köszöntöm a miniszter urat, illetve a helyettes 

államtitkár urat. Van-e még kérdés vagy észrevétel? (Dr. Baja Ferenc jelentkezik.) Baja 
Ferenc, parancsoljon! 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! 

Tisztelt Bizottság! Bizonyos döntéseknek vannak technikai, pénzügyi és társadalmi 
következményei. Jelenleg az érzékelhető és az látható, hogy a Pakshoz kötődő beruházás 
körüli szakmai, politikai együttműködés és kompromisszumrendszer megbomlott. 
Nyilvánvalóan másként értelmezik a megbomlás okát.  

A kormány úgy értelmezi, hogy a bizottságnak tartott erről megfelelő tájékoztatást és 
ehhez képest kötött egy szerződést, amelyről, maradjunk annyiban, legalábbis 
meglepetésszerű gyorsasággal döntött. (Hegedűs Tamás távozik.) Nem is vagyunk ebben 
egészen bizonyosak, hogy végleges döntést, és különösen nem látjuk ennek a parlamenten 
kívüli háttereit. Nincs arról együttműködő beszélgetés, hogy ez a szerződés mit, hogyan és 
milyen körülmények között tartalmaz. Értjük azt a dokumentumot, amely a parlament előtt 
van.  

Nagyon fontosnak tartom, hogy a technikai, pénzügyi feltételek mellett ebben az új 
helyzetben beszéljünk a társadalmi elfogadottságról is. Ha azt szeretnénk, hogy 
Magyarországon egy atomerőmű normális körülmények között, szakmai megalapozottsággal, 
tisztességesen, egy európai jogállamhoz méltóan épüljön fel, szerintem az egyedüli 
lehetőségünk a népszavazás ebben. Még egyszer mondom, adott esetben elkerülhető lett volna 
a népszavazás Paks ügyében. Ma azonban az a helyzet tényszerűen, hogy a népszavazás 
megoldás lehetne mindenki számára, aki jogszerűen és jóhiszeműen, az atomenergia 
nemzetközi elfogadásában bízva szeretne egy biztonságos Paksot felépíteni, azok számára is 
és azok számára is, akik egyébként nem atomenergia-centrummal szeretnék megvalósítani 
Magyarország energiaellátását. Magyarul, mindenki számára egy indokolt, jól előkészített, 
annak megfelelően végrehajtott népszavazás és a népszavazás eredményeként létrejövő 
együttműködés lehetne a megoldás. 

Mivel én is tudom, hogy plenáris ülés van, több és részletesebb vitába nem kezdenék 
bele, csak az álláspontomat szerettem volna e tekintetben rögzíteni. Az jelenthetne olyan 
típusú megoldást, amely talán Paksot nem egy vitacentrumba, hanem egy nemzeti 
konszenzusba helyezheti. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) A kérdések és vélemények körét ezennel lezárom. Megadom a szót a miniszter 
úrnak. 

 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter válaszadása 

VARGA MIHÁLY nemzetgazdasági miniszter: Köszönöm szépen. Szeretném 
idehozni azt a dokumentumot, amelyet a magyar parlament fogadott el. Nemzeti 
energiastratégia – 2030 címet viseli. Ha a 122. oldalát fellapozzák, abban tételesen, számok 
alapján, forgatókönyv van levezetve hatékonysági számításokról, energiaigényről, nem 
idézném most hosszabban, ez rendelkezésre áll. Akit ez nem elégít ki, annak szeretném 
mondani, hogy a Mavir honlapján az összes olyan dokumentumot feltöltöttük, amely a 
háttérszámításokat tartalmazza. 

Volner képviselő úr kérdezte a magyar gazdaság céges hátterét. 158 cég alkalmas most 
arra Magyarországon, hogy nukleárisenergia-beruházásban vegyen részt és technológiai, 
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technikai segítséggel további 287 cég lehet képes majd arra, hogy beszállítóként részt vegyen. 
A Roszatom fog minősíteni, alapvetően függ az orosz partnertől is, hogy milyen mértékű lesz 
a cégek bevonása. 

Adósságcsökkentés: az Eurostat adatai alapján a magyar államadósság aránya a GDP-
hez viszonyítva csökkent. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, egyetlen mondat nem igaz 
abból, amit az alelnök úr mondott. A magyar adósság csökkenő pályán van és remélem, a 
következő években ez így marad. 

Ami pedig a zsinór-üzemmenet hatékonyságának kérdését illeti, nagyon sokféle 
elképzelés lehet arra vonatkozóan, hogyan használjuk, hasznosítsuk ezt az energiát. Tíz évünk 
van arra, hogy eldöntsük, amikor többletkapacitással működik a Paksi Atomerőmű egy 
bizonyos időtartalmon keresztül, akkor a szükséges energiát hogyan használjuk. Ahogy 
mondtam, adósságtörlesztéstől kezdve - az alelnök úr által és nem általam említett - tározós 
erőművek létesítéséig sokféle elképzelés lehetséges. Azt gondolom, hogy a mostani 
parlamenti döntést követően kezdődhet el az a kormányzati munka, amely ennek a fejlesztési 
programnak a kidolgozását és részletekbe való átültetését kell hogy megvalósítsa. 
Hangsúlyozom, nem a kormány, hanem a parlament fog dönteni a mai napon vagy a 
következő napokban arról, hogy ebből a megállapodásból mennyi az, ami megvalósulhat és 
mennyi nem. Köszönöm szépen. 

 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntünk! Ki az, aki a Magyarország kormánya és 
Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén 
folytatott együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot általános 
vitára alkalmasnak tartja? (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki nem? (Szavazás.) Három nem 
szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) Tartózkodást nem látok. A bizottság általános vitára 
alkalmasnak találta. 

Köszönöm szépen a miniszter úrnak és a helyettes államtitkár úrnak, hogy elfáradt az 
ülésünkre.  

Lehetőség nyílik kisebbségi, illetve többségi előadó állítására. Kisebbségire van-e 
jelentkező? (Kovács Tibor jelentkezik.) Kovács Tibor. A többségi vélemény előadójaként 
pedig jelölöm saját magamat, tehát én fogom képviselni a bizottságot. 

Szeretném jelezni, illetve támogatásukat kérni a bizottsági tagok részéről ahhoz, hogy 
a 7. és a 9. napirendi pontot elhalasszuk a következő bizottsági ülésünkre, amit holnap reggel 
fogunk tartani. A pontos napirendről és a kezdés időpontjáról sms-ben tájékoztatást fog adni a 
titkárság. Kérdezem, ki az, aki ezzel egyetért. Az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag egyetértett. 

Ezennel a bizottsági ülést bezárom, mindenkinek jó munkát kívánok. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja 13 óra 2 perc)  

 
 
 

Koszorús László 
a bizottság alelnöke 

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva  


