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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 6 perc) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása  

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a közlekedési albizottság és az energetikai albizottság együttes ülésén 
megjelenteket. Az előzetes regisztráció alapján megállapítható, hogy mindkét albizottság 
határozatképes, így a napirend elfogadására és a napirend megtárgyalására megvan a 
lehetőségünk.  

Tisztelettel köszöntöm Manninger Jenő elnök urat, a közlekedési albizottság elnökét, 
magam Bencsik János vagyok, az energetikai albizottság elnöke. Azért jöttünk össze a mai 
napon, hogy a Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület előterjesztésében 
meghallgassuk az LNG szállítási lánc projektre vonatkozó javaslatukat, amelyről szakmai 
véleményt, álláspontot alakíthat ki a két albizottság, illetve megkértük azt is, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium képviseltesse magát, tisztelettel köszöntöm a kedves kollégákat, 
Ságvári főosztályvezető urat, Toldi Ottó főosztályvezető-helyettes urat.  

Tisztelt Elnök Úr! Hogyha hozzájárulsz, vezetem a mai ülést, legalábbis az előzetes 
egyeztetés során ebben állapodtunk meg. Tisztelettel kérdezem először a közlekedési 
albizottság tagjait, hogy egyetértenek-e a mai napirendünk elfogadásával. (Szavazás.) Igen, a 
közlekedési albizottság egyhangúlag egyetértett.  

Az energetikai albizottság tagjait kérdezem, egyetértenek-e a napirenddel. (Szavazás. – 
Egyhangú.) Köszönöm szépen, megállapítom, hogy nincs akadálya a mai napirend 
megtárgyalásának.  

LNG szállítási lánc projekt a közforgalmú járművek üzemanyag költségeinek és 
emissziójának csökkentése érdekében, alternatív földgázimport lehetőségének elemzése 

Megkérem az egyesület képviselőjét, Domanovszky Henrik urat, hogy szíveskedjen a 
prezentációt megtartani.  

Domanovszky Henrik elnök (MGKKE) tájékoztatója 

DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter 
Egyesület): (Előadását vetített prezentáció segítségével tartja meg.) Tisztelt Elnök Urak! 
Képviselő Urak! Megköszönve azt a megtisztelő lehetőséget, hogy elmondhatjuk az általunk 
összeállított projekt részleteit, illetőleg mindenekelőtt néhány gondolatot bevezetőként, hogy 
mindenki értse, miről is van szó, azzal kezdeném, hogy vasárnap este a Portfolión megjelent 
írás szerint az IMF vezérigazgató asszonya, Christine Lagarde azt nyilatkozta, hogy a válság, 
a recesszió visszafelé fordult, de továbbra is két kényes kérdés azért fennáll, nevezetesen a 
hitelválság, illetőleg az emelkedő energiahordozó-árak.  

Az energiahordozók emelkedő ára az egyik fő motívuma a mi projektünknek, és a fő 
oka annak, amiért mi itt ülünk, és amiért a mi projektünket az önök figyelmébe ajánlom. Egy-
két bevezető gondolat ezzel kapcsolatosan még: nevezetesen a Brent – amely alapján mi a 
közlekedési energiahordozóink túlnyomó többségét számítjuk, tehát amiből finomítják a 
benzint, gázolajat, propán-bután gázt – közismerten csúcson van, 125,81 dollár/barrel volt 16-
án, ez körülbelül 21,7 dollár, millió British Thermal Unit egységben kifejezve. Ezzel szemben 
a gáz ára az egyedül tényleg likvid gáztőzsdén, a Henry Hub jegyzésén tízéves mélyponton 
van. Ez az ellentét egy nagyon fontos motívum, ami miatt továbbra is nagyon figyelmébe 
ajánljuk a gázüzemet a kedves képviselő uraknak.  

Egy-két alapvető ismérv: a közlekedés számára az LNG maga a molekulaképlet miatt 
is nagyon fontos és érdekes. Nevezetesen ez a molekula a legegyszerűbb szénhidrogén-
molekula, és lényegesen könnyebben ég, lényegesen könnyebben bomlik fel, mint például a 
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benzin vagy a gázolaj. A szén-dioxid-kibocsátás terén önmagában a metán felhasználása 
rendkívül jelentős kibocsátás-csökkenést eredményezhet, az úgynevezett kipufogóemisszió, 
tehát a tanktól a megtett kilométer alatt kipufogott emisszió mérőszámában, ha a hidrogént 
nem vesszük figyelembe, aminek nincs széntartalma, akkor azt mondhatjuk, hogy 
toronymagasan vezet a metán.  

Az eredet terén azért fontos megjelölni, hogy fosszilis energiahordozó, és lehet 
megújuló energiahordozó, méghozzá nagyon sokféle irányból. Lehet mezőgazdasági, 
erdőgazdasági vagy különböző, a településekből származó szerves anyagból képzett megújuló 
energiahordozó, és az pedig közszájon forog, hogy ez a biogáz egy koszos valami, de nagyon 
kiváló technológiák vannak arra, hogy ezeket a gázokat tökéletesen megtisztítsák, és mint 
biometán, a közlekedés számára legalább annyira alkalmas energiahordozó legyen, mint a 
földgáz. Azonban az energiasűrűség a legfőbb probléma. A képen egy teherautó-alvázra 
épített négy darab – a túloldalon is van ezen a nyerges vontatón négy darab – ilyen palack, és 
ezzel a négy darab palackkal biztosítható hatótávolság meglehetősen alacsony. Ez tehát a 
CNG, az általunk már ismert és Magyarországon is alkalmazott technológia, a sűrített földgáz, 
ezért jó ideje a világban megjelent az LNG, a cseppfolyós gáz közlekedési célú felhasználása.  

A cseppfolyós gáz nem más, mint egy hideg állapotban, mínusz 162 fokra lehűtött gáz, 
természetesen egy bar nyomáson. Nagyobb nyomáson, ahogy a görbe mutatja, ez picit 
magasabb hőmérséklet, tehát mínuszban mérve kisebb. A közlekedés általában a 3-8 bar 
közötti tartományban szokta felhasználni a cseppfolyós gázt, tehát a mínusz 150-130 fok 
tájékán működnek ezek a jól izolált tartályok. 

A metán a közlekedésben szinte minden téren megtalálható, a személyautó körülbelül 
evidens, az autóbusz-közlekedésben mutatnám azt a NABI-járművet, ami a magyar ipar 
büszkesége. Észak-Amerikában nagyon szép számmal futnak ezek a Magyarországon 
készített karosszériák, és ez a csuklós busz éppen egy LNG-üzemű busz. Azon túlmenően 
Európában a haszongépjárműveket méretben, kis számban, illetőleg szériában is – mint 
például ez a Volvo – előállít, és természetesen a hajózásban mint járműhajtás, és úgyszintén 
LNG-szállítóeszköz szerepel. De emellett említhetnénk a vasúti közlekedést, a légi 
közlekedést, amelyben úgyszintén előfordul a metángáz.  

Emissziós téren van a legtöbb nézeteltérés a különböző közlekedéstudományt 
képviselők között. Ennek oka nem feltétlenül az eltérő iskolában rejlik, hanem talán inkább az 
eltérő könyvekben, amelyeket forgatunk. Mi képviseljük azokat az információkat, amelyek a 
gázüzemű közlekedés mellett szólnak, aki pedig mást mond, ő mondjuk nagyobb tálból meríti 
az információt.  

A következő ábra a svájci Empa intézet mérési eredményeit mutatja, tulajdonképpen 
forgalomból kivett személyautók szén-dioxid-kibocsátását mérték, és különböző ciklus szerint 
hasonlítottak össze 13 darab CNG-személyautót, illetőleg 26 darab benzinüzemű 
személyautót. A benzinüzeműek Euro 4, Euro 5 kategóriában, a CNG pedig Euro 4, Euro 5 – 
a rózsaszínűvel jelölt –, és azt látni, hogy jelentős előny mutatkozik a szén-dioxid-
kibocsátásban, valamint nagyon jelentős előny mutatkozik lényegében minden károsanyag-
emisszió terén. A haszonjárműveknél azonban a dízelüzemű járművekkel hasonlítjuk össze, 
hiszen arról van szó, hogy például városi környezetben a dízelüzemű vagy a CNG-üzemű 
busz kerüljön bevetésre. Ma egész Európában mindig ez a két dolog jelenik meg, jelenleg 
még a hibridüzemű járműveket tulajdonképpen egyetlenegy valamirevaló beszerzésnél sem 
kívánja az üzemben tartó megvásárolni, hiszen akkora árhátránya van a hibridüzemnek, ami 
lényegében soha nem térül meg.  

Tehát ez a két alternatíva szerepel, és ha a szilárdrészecske-kibocsátást nézzük – ami 
pillanatnyilag számunka a legnagyobb környezeti probléma, ezzel kapcsolatban tavaly is 
tartottunk a minisztériumban egy tanácskozást –, akkor ez a finn VTT intézet méréssorozata 
teljesen egyedülálló a maga nemében, hiszen teljes járműre és forgalomban lévő járművekre 
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alapul. Ezek azok a mérések, amelyek megmutatják, hogy különböző részecskenagyság 
mentén mekkora emissziója van a járműveknek. Az ábrán hat darab – négy dízel és két CNG 
– busz összehasonlítása látható. Az első három Euro 3, Euro 4-es, illetőleg EEV üzemű 
Scania járművek, a Volvo egy részecskeszűrővel felszerelt dízelbusz, illetőleg két 
MAN jármű, egyébként nem a technológiai szintet mutatja egyik sem, 2006-os és 2007-es 
MAN járművekről van szó; azt látni, hogy a különböző részecskeméret mellett, ha 
jobboldalról megyünk, akkor 10 mikrontól az 1 nanonig. Körülbelül 2 mikronnál van az a 
finom részecskeméret, amitől lefelé az emberi egészségre különösen ártalmas kategóriába esik 
a szilárd részecske. Nevezetesen azért, mert az már képes a hörgőkön keresztüljutni, és eljut a 
véráramlatba, és ez a véráramlatba jutott szilárd részecske okozza a szív- és érrendszeri, agyi 
érproblémákat, s a többi. 

Azt látni, hogy minekutána logaritmikus a függőleges tengely is, 2-3 nagyságrenddel 
kevesebb szilárd részecske kerül a levegőbe a különböző emissziós méretek mellett, tehát 2-3 
nagyságrend, azaz 100-tól 1000-ig terjedő különbséget lehet találni. Ez az egyik legnagyobb 
különbség, itt némi CO-, illetőleg szilárd részecske, nitrogén-dioxid-kibocsátás az emissziós 
besorolás szerint – ezzel nem akarom nagyon húzni az időt –, tényleg jelentős számú 
járműmérés mellett. Az üzemben tartók gazdasági perspektívája viszont számunkra is nagyon 
fontos – vagy talán pillanatnyilag ez a legfontosabb –, ha egy ábrán próbáljuk megmutatni a 
gázolaj-, a nehézolaj-, illetőleg a földgázár változását, azt látni, hogy 2008-tól – ahogy utána 
beszakadt a kőolaj ára, és ezzel együtt mozgott a földgáz is – egy szép finom eltávolodás 
mutatkozott az európai árak mentén is. Egy kicsit más megvilágításban a földgáz- és a 
kőolajár változását látjuk ’96-tól. Jól látszik, hogy 2009-től egy nagyon szépen nyíló olló 
mutatkozik meg.  

A következő ábrát pedig azért tettem be, mert nyilvánvalóan az első, amit lehet rá 
mondani, hogy igen, most épp így működik, aztán ha megnövekszik a világban az LNG iránti 
kereslet, amit ma lényegében a kínálat vezérel, nem pedig a kereslet, mint a kőolajat, akkor 
majd az LNG is fel fog menni. Nyilvánvalóan ez volt az elvárás, ahogy a piros vonal mutatja, 
az egy évvel ezelőtti japán katasztrófát követően, amikor szép lassan, egy-két nap alatt 
mindent átállítottak gázgenerálásra. Tehát ahogy leállították az atomreaktorokat, borzasztóan 
megnövekedett az LNG iránti igény, és úgy gondolták, hogy ez nagyon erősen befolyásolni 
fogja az LNG árát. Nem így történt, egy picit természetesen emelkedett, majd aztán jelentősen 
elszakadt a valós ár az elvárttól. 

Mint mondtam, a hatótáv kérdése az egyik legfontosabb, ami miatt a közlekedésben 
javasolnánk az LNG elterjesztését, és ami miatt egész Európában ez az útirány – Amerika 
után – megjelenik. Két lényegében azonos Iveco teherautó-alvázat látunk, a felsőn egy 
8 tartályos CNG-rendszerűt, abba körülbelül 700 kilogrammnyi tartály mellett 120 kiló 
földgáz fér, illetőleg alatta egy LNG-üzemű, mely 185 kiló földgázt visz egy 230 kilós 
tartállyal, és csak az egyik oldalon. Ebből is lehet látni, hogy ez a technológia egészen 
könnyedén beválthatja a hozzá fűzött reményeket. Buszváltozatban egy csuklós Mercedes, 
felül a maga jó sok CNG-palackjával, 8 darab 190 literes palack, alatta egy megoldás ezzel az 
LNG-tartállyal, 2 darab ilyen tartály több mint 800 kilométeres hatótávolságot 
eredményezhet. Itt felsoroltam néhány olyan fő motívumot, ami miatt az Európai Unióban az 
LNG közlekedési célú elterjedését kifejezetten preferálják. Az egyik ilyen természetesen az 
alacsonyabb üvegházhatású gázkibocsátás elérése – ugye, 2020-ig 20 százalékot 
mindenképpen kell csökkenteni –, a másik emellett természetesen a megújuló részarányának 
növelése. Számunkra – mint minden tagország számára – a közlekedésben 10 százalék elérése 
kötelező 2020-ig. Ezt több ízben az urak figyelmébe ajánlottam, hogy ezt oly módon 
lehetséges elérnünk – kizárólag és csak –, ha a biogáz, biometán közlekedési célú bevonását 
előtérbe helyezzük; más tradicionális – etanol, biodízel és egyéb – módokon ez nem fogja a 
kívánt eredményt elérni.  
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A kőolaj felhasználásának csökkentése alapvető érdeke Európának. Ma a különböző 
országok 90-95 százalék közötti arányban használják a kőolajat mint közlekedési 
energiahordozót, ez pedig stratégiailag fenntarthatatlan, tehát nagyon káros. Az 
emissziócsökkentés terén – ahogy az imént mondtam – a földgázmegoldás kifejezetten jó 
technológia. Nem véletlen, hogy a „Fehér könyv”-ben, amit 2050-ig predesztinált a megírója, 
a gáz benne van mint 2050-ig szóló hajtóanyag-lehetőség, szemben az összes többi 
kőolajalapú üzemanyaggal. 

Annak érdekében azonban, hogy a metángáz felhasználható energiahordozó legyen a 
közlekedés számára, az akadályokat, nevezetesen az infrastruktúra hiányát fel kell számolni. 
Erre vonatkozóan az elmúlt két évben a közlekedéspolitika alkotói az Európai Unióban tettek 
lépéseket, illetőleg adtak iránymutatásokat mind a közúton, mind a vízi utak kapcsán. 
Emellett jelenik meg az, hogy bizony a közlekedés költségeit nem ártana csökkenteni, vagy 
legalábbis nem hagyni tovább emelkedni, hiszen a közlekedési, szállítási ráfordítás nagyon 
súlyosan rombolja a gazdasági érdekeket. 

Mindennek nyomán megjelent az a TEN-T felhívás január 31-én, amelynek alapján 
kértem a meghallgatást, amelyre szeretnénk jelentkezni. Ez a prioritás II/A program, amely a 
tanulmányoknak integrált pilot-megvalósulást kíván, közlekedés-infrastruktúrára és 
létesítményekre vonatkozó beadványokat kíván. A TEN-T hálózaton alapuló beadványt vár 
el, új technológiákat kell bemutatni ezeken, de mindenekelőtt az alternatív üzemanyagokra 
vonatkozóan. Piacoldali innovációnak kell lenni, minden közlekedési mód pályázhat, és 
amennyiben több közlekedési mód szerepel a pályázatban, az nyilvánvalóan előnyt jelent. Azt 
gondolom, a mi projektjavaslatunk ezeknek a pontoknak 100 százalékig megfelel, ezért bízom 
abban, hogy sikerrel tudunk pályázni, nyilvánvalóan megfelelő elvárás mellett.  

A projektünk célja. A főbb célunk az, hogy a 2014-től kezdődő pénzügyi ciklusra egy 
olyan csomagot tudjunk letenni Brüsszel asztalára, amely finanszírozhatóvá teszi a mi 
elképzelésünket. Ehhez természetesen nagy mennyiségű tanulmányra és tudásra van szükség, 
és ezt szeretnénk összeállítani ebben a projektben, amit most erre a TEN-T pályázatra 
beadnánk. Tehát ez a fő programunk; a következő pénzügyi ciklusra az ország számára egy 
olyan csomagot összeállítani, amivel eredményesen tudunk részt venni, és nem csak 
közlekedési céllal, hanem az energetikai aspektusaival is.  

Ebben szeretnénk – mármint a végső stádiumban – lehetővé tenni az LNG-
szállítmányok gazdaságos eljutását a kontinens belsejébe, a Duna mentén fekvő területekre 
olyan bárkákkal, amelyek gyártása Magyarországon történik, és lehetőség szerint hazai 
lobogó alatt közlekednek.  

Kiépítjük a szükséges töltőinfrastruktúrát mind az LNG-, mind pedig a CNG-tartállyal 
szerelt járműflották tankolásához, mindenekelőtt a városközi és elővárosi autóbuszok, az 
elosztó- és távolsági fuvarozást végző nehézgépjárművek részére. A képeken pedig két olyan 
egység szerepel, ahol jobboldalon egy 2002-es töltőállomást látni, ráadásul egy NABI-busz 
közlekedik oda. Mondom, ez nem egy űrtechnológia, amit mi meg szeretnénk valósítani, 
évtizedes, sőt több évtizedes múltra tekint vissza, és olyan környezetben is, mint a kínai 
autóipar, meglehetősen terjed. Baloldalon egy kínai távolsági autóbusz-állomás képét látni. 
De még tovább visszamegyünk: az az autóbusz állítólag LNG-üzemű, a müncheni olimpián, 
’72-ben teljesített szolgálatot.  

Szeretnénk kiépíteni a töltőinfrastruktúrát a hajózás számára is, tehát a dunai 
közlekedés számára lehetővé tenni az áruszállítást, az alacsony emissziójú, alacsony költségű 
áruszállítást. Szeretnénk lehetővé tenni a személyszállítás számára az LNG-közlekedést, és a 
baloldali képen látszik egy Duna-Express hajó, amely ennek egy emblematikus példája lehet. 
Valamint a Magyarországon oly ismert szállodahajók, amelyek szép számmal jönnek 
Magyarországra, és azt mondhatjuk, hogy az elmúlt években átlagosan 8 százalékkal bővült 
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az ilyen típusú turizmus a Dunán. Várható, hogy ezeknek a hajóknak a jövőben LNG-üzemű 
hajtása lesz.  

A képen egy magyar fejlesztés, egy magyar design látható, erre a hajóra egy 
kétdarabos előrendeléssel rendelkezik a tervezőiroda.  

 
ELNÖK: Arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy a rögzített fél órából még öt perc 

áll rendelkezésére.  
 
DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter 

Egyesület): Akkor nagyon megpróbálom összesűríteni. Erről nem volt tudomásom, de akkor 
gyorsan végigmegyek rajta.  

Nagyon szeretnénk ezt a programot elterjeszteni az elővárosi, városközi, városi 
közlekedés számára, erre pedig egy magyar busz kifejezetten alkalmas lenne, és erre 
vonatkozó terveket szeretnénk készíteni.  

Összefoglaltam 12 pontban, de akkor gyorsan végigpörgetem azokat a programokat, 
amelyeket a jelen projekt alatt meg kívánunk valósítani. Alapvetően felmérnénk a 
szükségleteket, megtervezzük a szükséges dolgokat, beadjuk az engedélykéréseket, és hogy 
eleget tegyünk a pilot-projekt kiírásnak, úgy szeretnénk az L-CNG-töltőállomást, CNG-
járművekkel a töltőállomás felhasználói oldalát megvalósítani, és szeretnénk beszerezni egy 
járművet, ami idehozza az LNG-t, hajótervet és annak szükséges engedélyeit. Megvalósítjuk a 
gazdaságos közlekedést – megtervezzük –, és mindenféle szükséges dolgot, mint például az 
esetleg felmerülő törvénymódosítási igényeket szeretnénk előterjeszteni.  

A szállítási projekt hatásai mellett a néhány legfontosabbat kiemelném. Pillanatnyilag 
úgy számoljuk, hogy 5-600 euró/tonna összegért tudjuk biztosítatni az LNG-t, miközben a 
közlekedési társaságok ma 325 forint tájékán kapják az üzemanyag literjét. Ez annyit jelent, 
hogy körülbelül 460 ezer forint az, ami egy tonna LNG-vel azonos. Mi tehát 60-70 
százalékkal tudnánk a közlekedési társaságok költségeit csökkenteni.  

Magyarországon körülbelül 8 ezer autóbusz fut, ebből évente, ha elosztjuk, körülbelül 
600-650 gyártására vagy új beszerzésére van szükség, ez az elmúlt évek restanciái miatt 
körülbelül ezer darab. Ez mintegy 60 milliárd forint, ha ügyesen rakjuk össze a Lego-
kockákat, akkor 70 százalékig lehet ezt a gyártást magyar termékké konvertálni. A környezeti 
hatása is nagyon jelentős tud lenni, ha a jelenlegi buszállományt nézzük, 1500-2000 tonna 
szilárd részecske kivonása lehetséges, 30 ezer tonna nitrogén-oxid és körülbelül 100 ezer 
tonna szén-dioxid – mint cél. Újraéleszthetjük a 150 éves múltra visszatekintő 
hajógyártásunkat, és a Duna-Expressnek megfelelő költségvetést nyújthatunk. Ezzel a 
projekttel körülbelül 40 ezer fő szállítható, amely bizonyos projektelemek elfelejtését teszi 
lehetővé – itt gondolok az Euro 5-re –, jelentős munkahelyteremtő-képességű, és kulturált 
szolgáltatást nyújthat.  

Az ezen túlmutató hatások között nagyon fontos megjegyezni az energetikai célú 
felhasználást, ami kis léptékben tud hozzájárulni a földgázimportunkhoz. Abból a mintegy 
6,26 milliárd köbméterre zsugorodott orosz földgázimportból tudunk csak tényleg kis részt 
kiváltani, de ez a jövőben felfejleszthető, méghozzá oly módon, hogy ha elkezdünk 
gondolkodni a konstancai vételezés lehetőségével. Konstancában van mód arra, hogy 
terminált építsünk, és több irányból meg lehet szerezni azt a gázt, amelyre szükségünk van. 
Azt pedig felhajózva nagyon alacsony költség mellett el lehet juttatni magyar földön lévő 
terminálokba, és a gázcsőrendszer számára hasznosítani lehet.  

Nem csak az LNG fizikai elérése fontos, hanem ezáltal az alkupozíciónk javítása is. 
2014-ben lejár a gázszerződés, újra kell kötni. Az oroszok szeretnének – ezt több ízben 
kinyilvánították – emelni rajta, és mindenki más, minden vevő csökkentene. Per pillanat olyan 
magasan van a kőolaj és a földgáz közötti szorzókulcs, ami a csökkentést mindenképpen 
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indokolja, de ehhez tudni kell felmutatni valamiféle alternatívát, hogy miként próbáljuk 
kiváltani, az LNG az egyik lehetőség.  

A következő képen a Brent és az angol piac közötti szorzókulcsot lehet látni – 
legalábbis a kék vonal szerint –, az kétszeres, a WTI, illetőleg a Henry Hub közötti kulcs már 
a 7 környékén jár, sőt még a fölé is került. Ha e gondolat mentén megyünk, akkor azt 
mondhatjuk, hogy a gázszerződésünk, ami mintegy 6,2-7 milliárd köbméteren alapul, ezt 
lefordítva, 0,22 milliárd MMBTU nagyságrendű energiahordozó. Ha itt minden egyes dollárt 
elkezdünk számolni, dolláronként évente 50 milliárd forint környéki összegről beszélünk, 
amit meg lehet takarítani.  

A pályázatunkról tényleg csak gyorsan: április 13-áig kell benyújtanunk, és erre 
vonatkozóan nagyon rövid az időnk. A munkafolyamat elvileg eltart jövő év végéig, és ami 
fontos, amiben egyrészt kérném az önök elvi támogatását, illetőleg szeretném kérni 
valamennyire az anyagi támogatást, hiszen egy olyan programot szeretnénk csinálni, ami az 
ország érdeke, mindenképpen megtérülő dolog. Lényegében csak olyan mértékig szeretnénk 
kérni a támogatást, ami többé-kevésbé, minekutána mérnöki munkáról van szó nagyrészt, 
amúgy is visszafolyik az államkasszába a különböző adónemek folytán.  

Ha a projekt elemeit végigtekintjük, akkor a pilot-projekt megvalósítása körülbelül a 
fele a költségelemeknek. A TEN-T finanszírozás, ahogy ki van írva, körülbelül 50 százalékig 
terjedő finanszírozás. Azt tudjuk felvállalni, hogy a konzorciumban részt vevő cégek 
130 millió forintot tesznek saját részből hozzá, és szeretnénk elérni azt, hogy ehhez kapjunk 
369 millió forintot, amellyel ez a projekt akkor is megvalósítható, ha netán a DG Move úgy 
dönt, hogy nem vagyunk alkalmasak a projekttámogatásra. De a célt akkor is meg tudjuk 
valósítani, 2014-re olyan csomagot tudunk letenni az asztalra – illetőleg 2013 nyarára, mert 
akkor rövidebb a projekt átfutási ideje –, amely lehetővé teszi, hogy az EU finanszírozni 
tudjon egy, a Duna menti LNG-szállítói lánc megvalósulást.  

Azt hiszem, ezzel megköszönném a figyelmüket, a lehetőséget. A képen még 
látszanak azok a cégek, amelyek jelezték részvételi szándékukat, illetőleg még hiányunk van 
energetikai társaság oldaláról, és mondanám, hogy a BKK sem volt szíves válaszolni, hogy 
hajlandó-e részt venni a projektben vagy sem. Azt gondolom, alapvetően fontos lenne, hogy 
egy ilyen méretű közlekedésszervező benne legyen a projektben. Ebben esetleg úgyszintén 
megköszönném a támogatásukat.  

Nem húznám tovább a szót, de az LNG-vel kapcsolatosan van még néhány háttérdiám 
a képviselő urak számára, ezért a prezentációt természetesen elérhetővé fogom tenni.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a prezentációt, elnök úr. Elöljáróban szeretném rögzíteni, 

hogy majd a képviselői kérdések, hozzászólások és a jelenlévők hozzászólásait követően lehet 
nyilatkoznunk az elvi támogatás kérdéséről. Ugyanakkor az Országgyűlés bizottságai, 
albizottságai finanszírozási kérdésekben nem illetékesek, ilyen lehetőségekkel sem 
rendelkezünk. Mi legfeljebb majd az elvi támogatás keretében arra tudunk utalást tenni, hogy 
a kormány szakminisztériumaival együttműködésben gondolják tovább ennek a projektnek a 
megvalósíthatóságát.  

A képviselő urakat kérdezem, kinek van kérdése, hozzászólása. (Jelzésre.) Volner 
képviselő úr!  

Kérdések, hozzászólások, válaszadás 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Rögtön az elején szeretném 
indítványozni, hogy oly módon kerüljön sor majd a kérdések megválaszolására, hogy 
kérdezőnként kapja vissza elnök úr a szót, mert szerintem jobban tudunk így haladni. Eléggé 
szerteágazó a téma ahhoz, hogy ne egy ilyen egybegyúrt masszát kapjunk a végén válaszként.  
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Először is köszönjük szépen az előadását. Magam egyébként, amikor a MOL-nál járva 
a társasági kapcsolatokért, illetve a vállalati kapcsolatokért felelős igazgatókkal találkoztam, 
és érdeklődtem a cég energiastratégiáját, régiós terjeszkedését illetően, szomorúan 
állapítottam meg, hogy gyakorlatilag teljes egészében átengedték a piaci szférának a 
kezdeményezést ezen a téren. Magyarországnak ilyen módon – még akkor sem, ha a kormány 
visszavásárolt tavaly 500 milliárd forintért egy MOL-részvénypakettet – gyakorlatilag 
nincsenek stratégiai értékei, a magyar kormány hátradől, és hagyja, hogy a feje fölött külföldi 
cégek alkudozzanak majd a jövőben a lejáró olajipari moratórium, illetve olajipari szerződés 
után az oroszokkal arról, hogy mennyibe kerül majd Magyarországnak az energiahordozó. 
Azt gondolom, ha Magyarországnak felelős nemzeti kormánya van, akkor ebben a 
folyamatban részt kell vennie, és nem lehet elnézni azt, amit most legutóbb is tettek, hogy 
például az EU és a Gazprom közös cége kitette Magyarországról a székhelyét egy rosszul 
kalibrált energiaadó miatt, és gyakorlatilag most részegységenként a határon túl adja el a 
gázkontingenst, és ilyen módon gyakorlatilag sikeresen kihúzza magát az adófizetés alól. Azt 
gondolom, ezt a szakmai előkészítést időben meg kellett volna tennie a kormánynak.  

Amiről elnök úr beszélt, az amerikai autópiacon egyébként kisebb kategóriákban már 
teljesen elterjedt az – most gondoljunk a Ford E vagy F szériáira –, hogy különböző 
gázüzemű módokon működnek ezek a teherautók, aztán a nagyobb kategóriáknál ez már 
gyakorlatilag természetesnek tekinthető. Azt gondolom, fájdalmasan nagy az elmaradásunk 
ezen a területen, holott ezek már kiforrott és valóban jól működő, bevált technológiának 
tekinthetők.  

Elnök úrhoz lenne az a kérdésem: most két olyan gázvezetékről tudok, legalábbis 
kapásból, ahonnan beszerezhető LNG Magyarország számára, egyik a keletről érkező AGRI 
gázvezeték, a másik pedig az adriai gázvezeték. Mindkét végponton elvileg egy-egy LNG-
terminál fog épülni, ahonnan betáplálják majd – már gázhalmazállapotban – a 
szállítóvezetékbe az idejuttatott gázt. Az a kérdésem, elnök úr – erről nem kaptunk annak 
idején túlságosan alapos tájékoztatást a kormánytól sem –, hogy ezek a terminálok minden 
gáz befogadására alkalmasak-e, vagy például az AGRI-nál csak az azerbajdzsáni gázzal lehet 
kalkulálni. Ugyanis az energiabiztonságunk kérdését tekintve, az alkupozíciónkat tekintve 
nagyon nem mindegy az, hogy csak egyetlen szállító részére épül meg ez a terminál, vagy 
pedig valamekkora összeg fejében ezeket hajlandó cseppfolyós gázból gázneművé átalakítani, 
és ilyen módon a szállítóvezetékbe táplálni. Nem tudom, érthető-e a kérdés, mert ez nagyon 
fontos kérdés, hogy például egy közel-keleti beszerzés ilyen esetben elérhető-e, vagy csak az 
azerbajdzsáni gázvezeték részére áll rendelkezésre ez a lehetőség. Ugyanez a kérdés 
természetesen az adriai vezetékkel kapcsolatban is.  

Azt gondolom, amit itt elnök úr említett, fontos közlekedésstratégiai kérdés. Most 
éppen az Országgyűlés a közösségi közlekedés fejlesztéséről, átalakításáról tárgyal, de ezeket 
a kérdéseket ebben a törvényjavaslatban sem érintjük, bár egyébként a közösségi 
közlekedésről az Országgyűlés plenáris ülésein már többször is tárgyaltunk. Külön kiemelném 
azt, amit elnök úr megemlített: egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent az a 
finompor-szennyezés, amit a dízelüzemű járművek okoznak. Magam is egyébként gázüzemű 
járművel járok, mint környezettudatos polgár is teszem ezt. Azt gondolom, ilyen módon tehát 
a gázüzemű járművek térhódítását a közösségi közlekedésben és a magánközlekedésben is 
jobban előtérbe kellene helyezni.  

Egyben egy kérdés elnök úrhoz, hogy van-e esetleg valamilyen európai uniós korlát, 
direktíva arra, hogy a benzin árának hány százaléka lehet mondjuk az LPG, a CNG vagy 
bármilyen más gázüzemű közlekedési forma. Ugyanis megmondom őszintén, a kormány nem 
egyszer piacellenes intézkedései miatt az én személyes bizalmam is leépült a hosszú távú 
megoldásokat illetően, és most azt látjuk, hogy az energetikai cégek nem tudják, hogy milyen 
hosszú távú pozíciókat vegyenek fel a piacon, mert egyszerűen olyan bizonytalan üzleti 
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környezetet sikerült itt teremteni, hogy azok a beruházások, amelyek egyébként a megújulók 
részarányának növeléséhez is szükségesek, nem jönnek létre, most már tartósan. 
Megjegyzem, én sem ruháznék be Magyarországon ilyen üzleti környezet mellett.  

Érdeklődni szeretnék azzal kapcsolatban, hogy említette elnök úr a dunai bárkák 
kérdését, illetve a gáz ilyen módon történő fölhajózását a Dunán, illetve a Duna mint 
közlekedési út használhatóságát. Nyilván tud elnök úr arról, hogy készült Duna-stratégia, 
Magyarországnak vannak azzal kapcsolatos kötelezettségei egy másik TEN-program 
keretében, hogy a magyarországi Duna-szakaszt milyen szélességben kell hajózhatóvá tenni 
megfelelő nemzetközi szabványok szerint. Ebben szintén sehogy nem állunk, ugyanúgy, 
ahogy a folyamszabályozás és a mederkotrás kérdéseiben sem. Tehát ezt belekalkulálták-e a 
projektbe, illetve milyen előrejutást valószínűsíthetünk ebben.  

A legutolsó kérdésem arra vonatkozik, amiről az elején is már részint beszéltünk, hogy 
vajon Magyarország a gázimportjának hány százalékát tudja fedezni LNG vagy egyéb más 
formából, ami az orosz importtól független, és ez mennyire segít majd a 2014-15-től 
újrainduló hosszú távú kőolajipari szerződések megkötésében akkor, amikor az áralkunál a 
nemzeti érdekek érvényesítésére kerül sor. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Tisztelt Elnök Úr! Arra kérem, hogy feszes válaszokkal segítse az 

albizottság munkáját.  
 
DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter 

Egyesület): Köszönöm szépen. Egy alapvető kérdést szeretnék tisztázni. Amikor a csőbe 
befújják a gázt, abból onnan már LNG-formátumot kivenni nem érdemes, nem szabad ezen 
gondolkodni, mert egy cseppfolyósító infrastruktúra meglehetősen drága. Ugyanakkor azt 
majd mindenképpen szeretnénk mérlegelni, hogy bizonyos óriási biometánforrásokra 
mégiscsak cseppfolyósító berendezést ültetnék rá, hiszen ez az egész egyben lehet, hogy nem 
kerülne annyiba, mint az a tisztítórendszer, az a monitorozórendszer, ami szükséges ahhoz, 
hogy a csőbe be lehessen táplálni a biogázt a tisztítást követően. Ezért az LNG 
Magyarországra feljutásához szükséges LNG-szállító tartály, ami a Dunán nagyon olcsón 
megvalósítható, egy-egy ilyen bárka körülbelül 3 ezer tonnányi LNG-t képes fel- vagy lefelé 
mozgatni – pillanatnyilag a projektet a belga és a holland terminálból kívánnánk indítani, ők 
vennének részt a projektben, de a jövő energetikai célú aspektusa a romániai, konstancai 
terminál lenne. Ott még nincs terminál, meg kell vizsgálni ennek a gazdasági vonatkozásait. 
Azt viszont lehet állítani, hogy egy terminálba – és ez egy EU-s elvárás – bárki be kell hogy 
tudja tenni az általa megvásárolt gázt, és annak mértékében tudja kivenni. Ez lehet bárhonnan 
származó LNG, tehát teljesen mindegy, hogy mi a Fekete-tenger túloldaláról vagy az afrikai 
vagy a közép-keleti vonalakról hozzuk. 

Az EU-direktíva jövedéki vonatkozásaival kapcsolatosan szeretném megjegyezni, 
hogy éppen nyitott még, utolsó fázisába került a minimális jövedéki adó kérdése, amit az 
Ecofin, tehát a pénzügyminiszterek tanácsa ülésén hoztak, miszerint az eddigi indítvánnyal 
szemben nem ’23-ig kívánják a gázüzemű technológia támogatására az alacsonyabb, 
50 százalékos minimális jövedékiadó-kulcsot alkalmazni, hanem ezt meghosszabbították, és 
2030-ig volna ez kötelező, illetőleg alkalmazható.  

Azt talán nem mondtam el, hogy ez a közlekedés számára mekkora előnyt jelent. Csak 
a BKV 40 millió literes üzemanyag-felhasználását alapul véve körülbelül évi 8 milliárd 
forintos megtakarítást lehetne ezzel a technológiával elérni, és ha a teljes 
buszközlekedésünket vesszük Magyarországon, akkor az akár 40 milliárdos megtakarítás 
lenne.  
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A hajózás lehetővé tételével kapcsolatosan nem kívánnék túl messzire menni, ez a 
projekt nem arra vonatkozik. A projektben részt vesznek kiváló hajós szakemberek, Szalma 
Botond urat említeném itt a körünkben, illetőleg Götz Sándort úgyszintén, akik kiváltképp 
hajózással, illetőleg hajóépítéssel foglalkoznak. Ez nagyon súlyos probléma, ami ma 
Magyarországon fennáll, nem csak a hajózás, hanem a gazdaság egésze – mezőgazdaság 
s a többi – látja a kárát. Mindazonáltal az LNG-t fel, illetve le lehet hajózni. Hogy hány 
százalékot tudunk elérni az energiamixből, hány százalékot tudunk kiváltani, ez csak azon 
múlik, hogy hány darab szállítójárművet építünk majd a következő fázisban. Erre 
természetesen gazdasági számításokat kell végezni: megtérülés, az energiahordozó mennyivel 
kerül így kevesebbe, s a többi. Egy biztos, kevesebbe fog kerülni, mint az orosz gáz, a hajós 
szállítás pedig meglehetősen olcsó – ugye, a csőszállításnak is van ára.  

Azt hiszem, hogy ezzel a végére értem a kérdéseknek.  
 
ELNÖK: Aradszki úr, majd Kovács Tibor képviselő úr következik.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm az igen 

részletes és az idő szűke miatt nagyon intenzív előadást. Előrebocsátanám, hogy semmi 
olyannak nem lehetünk mi, képviselők ellene, semmi olyan ellen nem tiltakozhatunk, nem 
mondhatunk semmi olyannak ellent, amely egyrészt csökkenti az ország energiafüggőségét, 
másrészt szolgálja az energiahatékonyság javítását, harmadrészt szolgálja az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentését a közlekedés területén, és növeli a megújuló 
energiaforrások felhasználásának a lehetőségét. Azért soroltam föl ezt a négy prioritást, mert 
egy kicsit messzebbről nézném ezt a dolgot. Nevezetesen, hogy az energiafüggőségünket ez a 
megoldás mennyiben és miképpen csökkentené.  

Ha belegondolunk – most csak európai adatot mondok – jelen pillanatban az Európai 
Unió a földgázfelhasználásának körülbelül 65 százalékát Európai Unión kívüli országból 
szerzi be, főleg az orosz föderációból. Ennek körülbelül 90 százaléka érkezik ebbe a régióba. 
Azért ez az energiafüggőségünk egyik példája. Ebből származik a kérdésem is. Az LNG az én 
fejemben eddig elsősorban az volt és arra szolgált, hogy a földgáz transzportját oldja meg 
olyan helyekről, ahol a vezetékes gázszállításnak nincsenek meg a lehetőségei, és már kaptam 
is egy választ. Mert az lett volna a kérdésem, hogy ezt azt jelentené az én logikám szerint, 
hogy a földgázt elhozzák LNG formájában, berakják a csőbe, és a csőből kiszedik, majd újra 
visszaalakítják LNG-vé, de ez üzletileg is megoldhatatlan, meg technikailag is eléggé 
költséges dolog.  

Ebből számomra az következik, hogy igazából a biztonságos LNG-ellátás egyedül a 
Dunán keresztül lehetséges nagy tételben, nagy uszályokkal, amely Duna vízjárása – a 
vízmennyiséget meg a befagyást tekintve – nem egy életbiztosítás hosszú távon. Hogyan 
számol a projekt azzal, hogy az ellátásbiztonságot miképpen tudja biztosítani a közlekedésben 
az elvárt szinten elterjedt gépjárművek energiaellátása érdekében? Ez az egyik része a 
dolognak.  

A másik: fontos eleme az EU-s projekteknek, hogy az energiaforrások beszerzését 
diverzifikálja. E tekintetben ez az egyláncos, egy útvonalas LNG-beszerzés nem a 
diverzifikálást szolgálja azon a területen az LNG forrásával, hanem egy egyszerű, egyoldalú, 
egyforrású útvonalat mutat. A másik kérdésem az is lenne, hogy Lengyelországban eléggé 
elterjedt az LNG felhasználása, de az PB-alapon, tehát a folyékony propán-butánt használják 
föl közlekedési célra. Ennek a terjesztési tapasztalatait, logisztikáját a lengyeleknél 
megnézték-e, tapasztalták-e, felmérték-e, hogy mi az oka ennek az elterjedésének, és hogyan 
oldják meg ennek a szállítását? Megjegyzem, eléggé kockázatosnak tartom, hogy közúton 
grasszáljanak kamionok százszámra, ha mondjuk a Duna befagy, és mégis biztosítani akarjuk 
az ellátást LNG-vel. Etilént sem szállítunk kamionon, ha jól tudom – és Kovács 
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képviselőtársamra nézek, aki jobban ért ehhez a dologhoz. Tehát ennek a szállítási, logisztikai 
kockázatát felmérték-e?  

A másik dolog, hogy kitekint-e a projekt abba az irányba – és ezt tartom a kérdés 
nagyon fontos részének –, és azt elismerem, hogy a közlekedési célú felhasználásban nagy 
szükség van az LNG-re, de a fenntarthatóság szempontjából, és ha nézzük az EU-s 
direktívákat is, akkor a megújulót, tehát magyarul a biogázból történő felhasználást lehetne 
igazából jó szívvel támogatni. Tehát azt látom, hogy több elemzést kellene még e mögé tenni 
a logisztikai kérdésben, és itt nem is akarok kitérni az árkérdésre, mert mi képviselők azért is 
felelősek vagyunk, bármennyire is fájdalmas elmondani, de ezt mindig el kell mondani 
őszintén, hogy az adóbevételekkel fenn tudjuk tartani az államot. Ehhez viszont jelenleg az 
LNG szempontjából, csak jelzem, a jövedéki adó nulla forint. Nem akarunk olyan helyzetbe 
kerülni, mint például pont az említett Lengyelország, ahol megugrott a PB-LNG felhasználás, 
és ez egy jelentős adókiesést jelentett a gazdaságnak. Tehát gondolom, ezek is olyan háttér-
információk, amelyek hozzásegítik önöket ahhoz, hogy a magyar gazdaság, a magyar 
költségvetés egészé és az EU-s elvárások betarthatóságát is mérlegelve talán kicsit 
szofisztikáltabb bemutatás is kell még ehhez az elvi állásponthoz.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Elnök úr, öné a szó.  
 
DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter 

Egyesület): Köszönöm szépen. Amit kihagytam – bár hiba volt –, hogy az LNG-, illetőleg az 
L-CNG-töltőállomás megnevezés mit is takar. Az LNG-töltőállomás olyan töltési lehetőség 
járművekbe, ami közvetlenül LNG-t szolgál ki, az L-CNG pedig olyan, amelyik LNG-
tartályból kiszolgál LNG-t is, illetve CNG-járműveket is. Ma tulajdonképpen a városi 
közlekedésben inkább, ha megjelenik egy autóbusz, az CNG-üzemű, de ez biztosítható az 
LNG-töltőállomásból is, alacsonyabb energiafelhasználás mellett, hiszen nem kell 
komprimálni a gázt nagy energiabevitellel, hanem egyszerűen párologtatással egy magasabb 
energiaszintről egy alacsonyabb energiaszintre helyezzük a gázt, ez borzasztóan egyszerű 
feladat.  

Ez azt is jelenti, hogy akkor, amikor biztonsági helyzetről beszélünk, egy buszgarázs 
például rendelkezik kompresszorral is – csőből –, meg rendelkezik L-CNG-töltőállomással, és 
tartályból kaphatja a gázt. Így megvan az a lehetőség, hogy a busz akkor is menjen, ha netán 
valahol elszakadt a szállítói lánc. Magyarán szólva, ha netán jégzajlás vagy bármilyen havária 
van, és nem lehet úsztatni a Dunán, a közlekedés akkor is fenntartható.  

A másik oldalról a veszélyek kérdése. Az LNG nem toxikus, nem mérgező, a 
cseppfolyós állapota pedig nem hordoz veszélyeket, azt az egyet leszámítva, hogy amikor 
bármi sérülésből kifolyólag az kifolyik, az mondjuk bőrhöz ne érjen, mert az égési sérüléseket 
okoz. Ezt leszámítva a cseppfolyós földgáz szép lassan, ahogy felmelegszik, elpárolog, egy 
adag üvegházhatású gáz a levegőbe kerül, ezen túlmenően más nem történik. Amúgy is kerül, 
mindenhonnan kerül metángáz a levegőbe a természetes erjedés útján. A veszélykérdésekkel 
természetesen foglalkoznia kell a projektnek, mint ahogy minden ilyen projektnek. Magam 
egyébként benne vagyok egy észak-európai tengeri LNG-infrastruktúra projektben, nagyon 
sok információt onnan szerzek, hozok magammal ebbe a projektbe, azt gondolom, ez nagyon 
jó iskola, amit ott megvalósítunk. Ők is foglalkoznak a veszélykérdésekkel, a 
kockázatelemzéssel, illetőleg arra vonatkozóan forgatókönyvet, valamint oktatóanyagot kell 
készíteni, hogy miként kell bánni az LNG-vel.  

A bioforrások – mint ahogy említettem – nagyon fontosak, és az egész gázközlekedés, 
a gázüzemű járművek elterjesztésében alapvető motívum, hogy a biogázhoz, mint a 
legolcsóbb, legegyszerűbb bioüzemanyag-lehetőséghez hozzáférhessünk. Mondanék egy 
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tipikus példát, a pusztazámori szemétlerakónk kérdését, ahol továbbra is csak elfáklyázzuk a 
biogázt a tisztítás helyett. Ott akkora mennyiségről van szó, ami valójában a teljes FKF-
járműparkot fenntartva még a gázmennyiség körülbelül harmadának továbbértékesítését tenné 
lehetővé. Magyarán szólva éves szinten körülbelül 4-5 milliárd forint értéket fáklyázunk el a 
levegőbe ahelyett, hogy ezt felhasználnánk, és ez csak egyetlenegy forrás. De jó példának 
azért lehet mondani a zalaegerszegi szennyvíztisztítóból szerzett biogázt. 

Adóbevételek. Ez természetesen egyik oldalról fontos, és szeretném megjegyezni, 
hogy a másik oldalról – ami Európában megjelent – alapvetően a közösségi közlekedésben, 
illetőleg ehhez kapcsolódó szolgáltatásoknál, városüzemeltetésben s a többi területen terjedt el 
a gázüzem elsősorban. Ezek fenntartása általában előbb-utóbb a központi költségvetést terheli 
– a budapesti közlekedés mindenképpen, ez evidencia –, ha most azt mondjuk, hogy onnan 
kiesett jövedékiadó-bevételünk, ellenben kevesebbet kellett támogatni a szolgáltatást, azt 
gondolom, nem túl messzire kerültünk a jelenlegi helyzettől.  

A személyautók terén, ami tényleg bevételkiesést jelenthet, valamekkora összeget 
lehet említeni, de pillanatnyilag olyan alacsony a gázüzemű személyautó-kínálat, ami nem 
mérvadó az adóbevétel terén. Fontos megjegyeznem, hogy az LNG, amiről beszélünk – tehát 
a cseppfolyós földgáz – alapvetően eltér a propán-bután alapú gázoktól mind a 
cseppfolyósítás hőmérséklete, nyomása és minden téren, ez egy másik dolog. Ez földgáz-, 
illetőleg biogázalapú, az pedig alapvetően kőolajbázisú, tehát azért mindenképpen 
szeparálnám. A tanulságok természetesen fontosak, de azért ez itt más.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kovács Tibor következik.  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én mégiscsak azt vetném föl, 

hogy mindennek a lényege az ár, az árkérdés. Azt gondolom, hogy a közeljövőben – néhány 
tíz évre gondolok – ennek az elterjedése elsősorban a közösségi közlekedésben és a nagy 
volumenű közlekedésben valószínűsíthető, de ennek is függvénye az, hogy mi az az ár, amiért 
ez az anyag beszerezhető. Tudott dolog, hogy ahonnan most szállítják a cseppfolyósított 
földgázt, ott gyakorlatilag nulla vagy alig valami a bekerülési költsége, a nagy költség a 
cseppfolyósítás, a szállítás, a cseppfolyósból ismét gázneművé történő átalakítás, mert 
mindegyik energiába kerül. Tehát az energiamérleg szempontjából azt is figyelembe kell 
venni, hogy mennyibe kerülnek ezek a folyamatok, és ott van természetesen jövedéki adó 
kérdése is, hogy meddig tartható fönn ez a jövedékiadó-mentesség. 

Mi az az árkülönbség, ami alapján például a BKV hosszú távon elkezd berendezkedni 
arra, hogy a buszait ezzel a gázzal használja, hasznosítsa, és ez az ár mennyire tarható 
stabilan? Mert ahogy a legelső mondataiban mondta, jelenleg azért ennyi ennek az ára, mert 
az igények rendkívül alacsonyak, aztán majd, ha megnőnek az igények, nyilván az ára is 
emelkedik ennek a terméknek. Viszont egy ilyen rendkívül összetett és bonyolult projektet 
elindítani anélkül, hogy mondjuk kiszámítható legyen valamilyen időtávra, hogy mennyi a 
megtérülési ideje az egész projektnek, az meglehetősen kockázatossá teszi a dolgot. Tehát ár-
energiamérleg szempontjából hogyan látják az egész folyamatot? Mert én ezt látom az egész 
elképzelés kulcsának.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr! 
 
DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter 

Egyesület): Köszönöm. Az alapvető motívum az, hogy ennek jelentős árelőnyt kell hordoznia. 
Méghozzá árelőnyt tudunk hordozni a csőben lévő gázzal szemben is. Természetesen önnek 
messzemenőkig igaza van, hogy a gáz cseppfolyósítása, szállítása, átfejtése energia- és ebből 
kifolyólag pénzigényes, az energiamérleg azonban még mindig meglehetősen kedvező, hiszen 
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azért 3-7 ezer kilométerre szokás megjelölni, hogy a csőben Oroszországból honnan érkezik a 
gázunk, az is jelentős energiabefektetés.  

Ez a dia másfél hónappal ezelőtt a bécsi európai gázkonferencián került levetítésre, ez 
azt mutatja, hogy az amerikai öbölből elszállított gáznak is van versenyképes ára, dacára 
annak, hogy 13 napot hajózik az óceánon, és minden ennél közelebbi gáznak is racionális 
felhasználói ára van. Ma az imént említett észak-európai projektből és más technológiai 
szolgáltatóktól származó információ alapján azt mondhatjuk, a rotterdami, illetőleg a 
zeebruggei terminálból ide, Magyarországra jó haszonkulcs mellett leszállított gáz, LNG 500-
600 dollár/tonna közötti árat érheti el. Magyarán szólva ezzel körülbelül 60-70 százalékkal 
tudunk olcsóbbak lenni ma, mint a gázolaj, jövedékiadó-kedvezmény és nettó 
nagykereskedelmi ár mellett. Azt gondolom, azért ez jelentős érv amellett, hogy a gázüzem 
felé forduljon egy közlekedési szolgáltató. 

Az LNG hosszú távú árperspektíváját viszont a következők vezérlik. Egyik oldalról 
megjelenik az, hogy Európában nem várható jelentős mértékben gázfelhasználás-növekedés – 
valamennyi biztosan, a populáció növekedésével –, az energiahatékonyság javulásával ennek 
éppen ellenkező példája van. Azzal együtt 2011-ben a 2010-es csökkenést követően 
viszonylag jelentős visszaugrás volt tapasztalható – elnézést, 2009-ben volt a visszaugrás, 
2010-ben volt egy emelkedés –, mindazonáltal stagnál, néhány százalékos emelkedés mellett 
ez úgy látható. Az LNG-előállítás, LNG-kínálat viszont a következő időkben jelentősen fog 
növekedni, és erre bekészítettem egy diát. Nevezetesen, itt mutatja az új termelési 
potenciálokat a széles világban, amely mutatja, hogy bizony LNG-előállítok, LNG-termelők, 
LNG-terminálok jelennek meg a növekvő forgalom mellett. Ez bizonyára fenn fogja tartani a 
kínálati piacot, amely vezényli az árat, főként, ha spotkereskedésről van szó.  

Emellett azt is megjegyezném, hogy a jelenlegi ismereteink alapján a Föld 
konvencionális és nem konvencionális gáztartalékai a mostani felhasználás szerint 120 év 
körüli időre elegendők, míg a kőolajbázison körülbelül harmincvalahány évvel számolhatunk, 
és a kőolaj-felhasználás emelkedése lényegesen drasztikusabbnak tűnik, mint ahogy a 
gázfelhasználás. Ezek motivációk, és még egy motiváció van: a biogáz felhasználásának a 
lehetősége. Előttünk, Magyarország előtt pillanatnyilag 50 petajoule energiamennyiség, 
biometánforrás áll rendelkezésre, ezt volna érdemes felhasználnunk a közeli vagy hosszabb 
táv mellett.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Manninger Jenő elnök úr következik.  
 
MANNINGER JENŐ (Fidesz): Köszönöm szépen. A magam részéről is köszönöm a 

tájékoztatót. Egy nagyon rövid kérdést tennék csak föl, az előzőek után, hogy az 
ismertetésben és a kiadott anyagban is inkább az elővárosi, helyközi buszközlekedés 
szerepelt, ugyanakkor – ahogyan itt megismerhettük – az emissziós adatok nagyon jók, tehát 
miért a helyközi vagy elővárosi közlekedés van inkább hangsúlyozva, miért nem annyira 
mondjuk kifejezetten a városi, helyi buszközlekedésben való felhasználás.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Elnök úr! 
 
DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter 

Egyesület): Alapvetően városi közlekedésben mondhatni, triviális a CNG felhasználási 
lehetősége. Azért igyekeztem az elővárosi, városközi felhasználást sulykolni, mert ott ma csak 
a dízelüzemű járművekkel számolunk, holott az LNG lehetővé teszi a gázüzem megjelenését 
is, és ez az a terület, ahol ugyebár ki tudjuk nyitni az ajtót egy jelentős költségcsökkentés, 
illetőleg jelentős emissziócsökkentés előtt. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Most arra lenne lehetőség, hogy a regisztrált 

kedves vendégeink röviden véleményt nyilvánítsanak, ha van esetleg kérdésük, akkor 
megtehetik. Három percben kell limitálnom a hozzászólás lehetőségét, mert legkésőbb 
háromnegyed tizenkettő magasságában az ülést be kell rekesztenünk.  

(Jelzésre.) A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara energiaipari szakmai osztályának 
elnöke, Steier József úr!  

 
DR. STEIER JÓZSEF osztályelnök (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara): Nagyon 

szépen köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Egy déjà vu érzésünk van az itt ülő Major Ferenc 
kollégámmal, éppen húsz éve voltunk itt az Országgyűlés környezetvédelmi bizottságának 
meghívására, hiszen akkor az autógázt PB alapon, tehát a klasszikus LPG-t vezettük be, és 
ugyanúgy, mint elnök úr, ilyen meghallgatáson bizony el kellett mondanunk és meggyőzni a 
képviselőket arról, hogy az LPG-nek van lehetősége. Gyorsan hozzáteszem: az LNG-nek még 
nagyobb a lehetősége. Valóban a kormánynak, illetve minden szereplőnek – elsősorban az 
MVM-nek – egy új tárgyalási megtámasztást ad az oroszokkal, de nem az AGRI-projektben. 
Az oroszok világosan elmondták – a kormánydelegációnak is tagja voltam most a közép-
ázsiai úton, illetve utána tárgyaltam még oroszokkal –, az AGRI-vezetékben nem lesz gáz, és 
az a cseppfolyósító is vagy működik, vagy nem, ugyanúgy, mint a Nabucco.  

Ráadásul a románoknál a fúrások pozitívak, tehát a románok sem annyira támogatják, 
viszont nagyon jó az északi projekt, és vannak lapos fenekű hajók, amelyek már a Rajna 
csökkenő vízhozama mellett is behozzák az LNG-t. Tehát az LNG-t be kell emelnünk a 
magyar rendszerbe, és ezért a BKIK energiaipari szakmai osztálya részéről maximálisan 
támogatjuk ezt a megoldást. Olcsóbbítja a CNG-t is, amivel viszont tovább kellene mennünk, 
és hiszek abban az árdifferenciában, amit elnök úr itt mondott. Hadd mondjam azt, hogy 
tisztelettel hívok mindenkit a 19. főenergetikusi találkozóra május 9-11-én, amikor Bencsik 
elnök úr is a meghívottunk a kerekasztalra, ahol bővebben lesz a palagázokról, illetve a nem 
konvencionális gázokról téma. Ezzel bemutatjuk azt is, hogy hogyan tudjuk ezt az egész 
projektet megtámasztani, hiszen Nigériából és más új területekről rengeteg LNG szabadul fel, 
ami most nem megy be Amerikába, mert Amerikában a palagázok kiszorítják az importot. 
Tehát úgy néz ki, hogy ez hosszú távra, körülbelül 20 évre, még a német atomerőművek 
leállítása mellett is fog segíteni, és a biogázt pedig mi nagyon-nagyon preferáljuk. 
Tulajdonképpen egy utat tör annak, hogy a függetlenségünk irányában új lehetőség 
bontakozzon ki.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a lényegre törő hozzászólást. Van-e még valaki, aki 

szeretne hozzászólni? Esetleg a szakminisztérium részéről? (Jelzésre.) Szoboszlay úré a szó.  
 
DR. SZOBOSZLAY MIKLÓS KTI-szakértő (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden: a közlekedés megközelítésében nincs LNG-
üzem meg CNG-üzem, gázüzem van, maradjunk ennyiben. A földgázüzem létezik 
Magyarországon – létezik Debrecenben, Szegeden –, és ismerjük minden csínját-bínját. Ami 
az emissziót illeti, valójában a korszerű dízelmotoroknál részecskeszűrős, Denox-
katalizátoros motorokhoz képest gyakorlatilag nincs előnye a földgázüzemnek, ha van, akkor 
az minimális százalékokban fejezhető ki. Igaz, hogy ennek az ára a kipufogórendszerben igen 
nagyfokú bonyolultságú, amit el kell ismerni. A másik oldalról, ami az üvegházgáz-
kibocsátást illeti, valójában a földgázmotor egy OTTO-körfolyamatot valósít meg, 
akárhogyan nézzük, ez egyszerűen energetikailag a dízelmotornál rosszabb.  
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Összességében kedvezőbb az üzemanyag, a fajlagos szénhidrogénarány, és rosszabb a 
motor energetikai hatásfoka, tehát zéró az eredmény. Még hozzáteszem, hogy a 
földgázmotoroknál megjelenik egy metánszennyezés a kipufogógázban, egy 23-as global 
warming potential adattal, amelyik még tovább rontja a történetet. Vitathatatlan az 
árkülönbség, de az árkülönbségnek csak az a része vehető ésszerűen figyelembe, ami a 
finomítói, tehát a földgáz földolgozottsága és a benzin-gázolaj földolgozottsága között van. 
Teljesen értelmetlen az adótartalommal foglalkozni, mert az adótartalmat, ha közösségi 
közlekedésről van szó, az állam el tudja venni, vissza tudja adni, és azt csinál vele, amit akar. 
Tehát ezt a dízelhajtás és a földgázhajtás között nem célszerű ily módon figyelembe venni. 

Utolsó tétel: a földgázüzem egyrészt egy új technológia a magyar közlekedésben, amit 
be kell vezetni, a karbantartótelepeken azért a robbanásbiztos szellőzést és szerelvényezést 
meg kell csinálni, tehát járulékos költségei is vannak.  

Ezért a közlekedés szemszögéből úgy ítéljük meg, hogy energiapolitikai kérdés, hogy 
forrásdiverzifikáció szempontjából ésszerű-e az LNG bekapcsolása – elhangzott itt 
alkupozíció és minden egyéb –, ha ezek vannak, akkor lesz Magyarországon földgáz. Földgáz 
lesz, aminek rettentően ki vagyunk téve így is, úgy is, de földgáz lesz, és akkor lehet a 
közlekedésben is használni.  

Még egyet azért hozzáteszek: a földgáz fosszilis energiahordozó. Ha nekünk 
dekarbonizációs útitervet kell csinálni, akkor valahol, egy váratlan pillanatban el kell 
távolodnunk a fosszilis tüzelőanyagoktól, és ha tetszik, ha nem, elektromos jármű lesz és 
üzemanyagcellás jármű lesz.  

Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem Domanovszky elnök urat, az előadónkat, hogy 

kíván-e összefoglalóan, röviden reagálni az elhangzottakra.  
 
DOMANOVSZKY HENRIK elnök (Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter 

Egyesület): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, Szoboszlay úrral már nem először 
polemizálunk ezen. Erre utaltam, hogy talán más könyveket forgatunk, bár ugyanaz az 
alaptananyag. Alapvetően a mai OTTO-motorok energiahatékonysága jelentős mértékben 
elmarad a dízelmotorokétól, ezt nem vitatja ma senki. Azt azonban igen, hogy a dízelmotorok 
fejlesztése az elmúlt 15-20 év során az emissziós szabályozások miatt nagyon nagymértékű 
volt, tehát itt például a szilárdrészecske-csökkenés körülbelül 50-szeres mértékben javult, a 
hatásfokuk is javult, ezt kompenzálta a többletfogyasztási igény, amit az emissziócsökkentés 
előírt. 

Azonban a gázmotorok ezzel szemben az elmúlt 20 évben vajmi keveset változtak. 
Körülbelül ugyanott tartunk, ahol tartottunk, amikor a Rába gyártotta a gázmotort. A 
technológia lényegében ugyanaz. Ez viszont változni fog a következő egy évtizedben, egészen 
biztosan jelentős mértékű fejlődés várható, mint ahogy az elmúlt két-három évben megjelent a 
benzinmotorok terén, főleg személyautóról lévén szó, olyan mértékű hatékonyságjavulás 
mutatkozott, ami már-már a dízelmotorok szintjére emelte az OTTO-motorokat. Ezt azért 
figyelembe kell venni. Akkor, amikor piac van – márpedig Európa most a gázüzem felé fordul 
politikai, energiastratégiai és emissziós okokból kifolyólag –, azt fogja eredményezni, hogy 
megjelennek a gázüzemre kitalált, konstruált motorok. Pillanatnyilag a nagy 
haszonjárműveknél csak dízelüzeműből fabrikált gázmotorokkal küszködünk, és való igaz, 
van némi metánslip; a metánslip egy szabályozott mennyiség, az Euro 5-ös, Euro-6-os 
normában benne van. Alapvetően hozzá kell tenni, hogy már az előző évtized közepén 
konstruált gázmotorok megugorták lényegében azt a szintet, amivel az Euro-6-os normánál 
2014-től az autóipar szembesül. Tehát azt gondolom, ez egy fontos érv a dolog mellett, és 
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egyébiránt természetesen mindig egyetértünk a dolgokban, ebben van egy pici kis 
nézeteltérés.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Együtt ülésező albizottságok! Meglehetősen 

összetett kérdésről volt szó a mai napon, amelynek környezetvédelmi, környezet-
egészségügyi, ezen túlmenően költségvetés-bevételi, ellátásbiztonsági – mind energetikai 
oldalról, mind pedig közlekedésszervezési oldalról ellátásbiztonsági –, talán valami 
gazdaságélénkítési és foglalkoztatásbővítési, ezen túlmenően pedig a megújuló energia 
részarányának növelésére irányuló aspektusa is van. Ezek együttes figyelembevételével lehet 
eldönteni azt a kérdést, hogy milyen mértékben és milyen ütemezésben, mely közlekedési 
területekre célszerű az LNG alkalmazását szakmailag, szakpolitikailag támogatni. 

Azt azért leszögezhetjük, hogy az itt elhangzottak alapján a két albizottság elsősorban 
abban érdekelt, hogy a közösségi közlekedés ellátásbiztonsága és a szolgáltatás színvonala 
ezáltal javuljon. Ezzel együtt csökkenjenek a közösségi közlekedés üzemben tartási költségei, 
és elsősorban a helyi közlekedés területén – természetesen a helyközi, távolsági közlekedés 
területén is, de elsősorban a helyi közösségi közlekedés területén – jelentős mértékben 
csökkenjenek a kibocsátási paraméterek, ezáltal segítsenek hozzá bennünket ahhoz is, hogy a 
kormány, illetve az Országgyűlés által a környezetvédelmi programokban megfogalmazott 
kibocsátáscsökkentési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni a PM-10, illetve az 
üvegházhatású gázok kibocsátása vonatkozásában. Ez az elsődleges szempont részünkről. 
Amennyiben még erre hazai munkahelyeket lehet rászervezni, ráépíteni az infrastruktúra 
kialakítása, az alkalmazott gépjárművek előállítása területén, akkor ez külön nagyon fontos és 
pozitív hozadéka lehet a programnak.  

A magam részéről sokkal erőteljesebben láttam volna szívesen a biometán alkalmazási 
lehetőségének a kidomborítását. Tehát magam hiszem azt, hogy azoknak a mezőgazdasági 
melléktermékeknek vagy élelmiszeripari hulladékoknak – amelyek ártalmatlanításra 
kötelezettek, és ezáltal költségoldalon is megjelennek – az energetikai célú átalakítása, 
felhasználása, amelynek a végpontján közlekedési célú felhasználás is lehet, a társadalmi 
szempontból méltányolható súlyát tekintve erőteljesebben eshet latba, mint egy egyszerű 
gazdasági és piaci szempont. De ez is elsősorban a helyi vagy a helyközi közösségi 
közlekedés területén, hiszen ezek a melléktermékek mint alapanyagok egy meghatározott 
térségben jönnek létre. Hogyha abban a térségben történik meg a feldolgozásuk, energiává 
történő átalakításuk, akkor értelemszerűen ott kell megtalálni a felhasználási és betáplálási 
lehetőséget is a közelben. Az egyik ilyen legbiztonságosabb és kézenfekvő piac pedig a helyi 
közösségi közlekedés.  

Tehát e szempontok figyelembevételével kellene továbbdolgozni. Szavazásra fogom 
feltenni azt, hogy elviekben a gázalapú közösségi közlekedés megvalósítását támogatni tudja-
e a két albizottság, tehát elvi alapon, még egyszer rögzítve azt, hogy nekünk nincs 
lehetőségünk arra, hogy források előteremtésében közvetlen támogatást, segítséget nyújtsunk. 
Mi lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy társadalmi hasznosság szempontjából fontos 
technológiák, fejlesztések számára albizottsági szinten nyilvánosságot, szakmai 
nyilvánosságot biztosítsunk annak érdekében, hogy az érdekgazdák, az érdekeltek tudjanak 
egymással találkozni. Továbbá tudjuk bíztatni a szakminisztériumokat – hiszen itt több 
minisztérium együttes, közös munkájára lenne szükség a továbbiakban –, arra, hogy alakítsák 
ki az intézményesített kapcsolatot azzal a befektetői körrel, amely a TEN-T pályázat 
benyújtására is törekszik az elkövetkezendő hetekben. Hiszen itt egyrészt a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumból a közlekedési területéért felelős kollégákat, másrészt az 
energetikai, klímapolitikai területért felelős kollégákat érinti, de érinti a Vidékfejlesztési 
Minisztériumot két rész vonatkozásában is: egyik oldalon a környezetvédelem, a másik 
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oldalon pedig a biometán előállítása részben agrárgazdasági, élelmiszeripari kérdésként is 
fölmerülhet, és természetesen a jövedéki, költségvetési bevételi, vagy éppen foglalkoztatási 
szempontból a Nemzetgazdasági Minisztérium is érintett ebben a kérdésben.  

Tehát azt gondolom, a két albizottság részéről elvi jellegű támogatására van lehetőség, 
de ahhoz, hogy ez egy országos programmá teljesüljön ki, nagyon sok egyeztetésre, 
számítások elvégzésre lesz szükség. Ehhez talán jó segítséget tudna nyújtani az, hogyha a 
klaszter sikeres európai uniós pályázatot nyújtana be, és ott a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésével lehetőséget nyújtanának arra, hogy a szakmai, szakpolitikai berkekben is 
tovább folytatódjék ez a munka. Van benne perspektíva, elsősorban a helyi, helyközi 
közösségi közlekedés területén. A kaput ott érdemes kinyitni, és mérlegelni kell a hosszú távú 
ellátásbiztonság szempontjából, hogy az LNG, a CNG, a mögötte álló beszállítási 
lehetőségek, beszállítási lánc vagy éppen a helyi szinten előállítható biometán mennyivel 
biztonságosabb középtávon – hiszen itt középtávú beruházásokról, infrastruktúra-
beruházásról, illetve szállítóeszközök, közlekedési eszközök beszerzéséről, az a mögé állított 
gyártókapacitások kiépítéséről, megerősítéséről van szó –, milyen mértékben biztosítható. 
Tehát ellátásbiztonsági szempontból mekkora garanciát jelent a biztonságos üzemmód 
vonatkozásában, és ez – ahogy Kovács Tibor képviselő úr is jelezte – finanszírozási, 
megtérülési szempontból mennyivel kedvezőbb a jelenleg nagyobb mértékben elterjedt 
energiahordozók alkalmazásával szemben.  

Határozathozatal 

Köszönjük szépen a prezentációt. Azt gondolom, hasznos volt mindannyiunk számára, 
és tisztelettel kérdezem, hogy az összefoglaló figyelembevételével a két albizottság 
együttesen elvi támogatásban tudja-e részesíteni az itt bemutatott projektet. (Közbeszólásra:) 
Így van, ami részemről elhangzott, azon prioritások figyelembevételével. Most szavazásra 
kerül sor. (Szavazás.) Köszönöm szépen, megállapítom, hogy az együttes albizottsági ülés 
elvi támogatásáról biztosítja a jegyzőkönyvben rögzített prioritások figyelembevételével.  

Tisztelettel megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, képviselőtársaimnak a munkáját.  

Egyebek  

Annyit jeleznék az energetikai albizottság tagjai felé, hogy április végén vagy május 
első felében – az időpontot még tisztázni fogjuk – kicsivel részletesebben ismerkednénk az 
európai harmadik csomagban kötelezően előírt okos mérés hazai alkalmazásával, 
alkalmazhatóságával, hiszen szeptemberben indul egy mintaprogram, és annak az esetleges 
kapcsolódási pontját kellene megvizsgálnunk a kártyás mérőórák bevezethetőségével 
párhuzamosan, hogy a kettő párhuzamosan, kombinálva miként tudná szolgálni leginkább azt 
is, hogy a rezsifizetés tekintetében leghátrányosabb, kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztói 
réteg, fogyasztói kör számára segítséget lehessen nyújtani a biztonságos és megfizethető 
vételezés érdekében.  

Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 40 perc)  

 

Bencsik János  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


