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(Az ülés kezdetének időpontja: 19 óra 16 perc) 

 
DR. NYIKOS LÁSZLÓ (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait a 2013. évi parlamenti tavaszi ülésszak első 
bizottsági ülésén. Köszöntöm új képviselőtársunkat, Z. Kárpát Dánielt, sikeres munkát 
kívánok neki a bizottság keretei között is. Köszöntöm Hegmanné Nemes Sára államtitkár 
asszonyt, a mai napra javasolt napirend előadóját a kormány részéről. 

A kiküldött meghívóban egyetlen napirendi pont megtárgyalása szerepel. Ismeretes, 
hogy a délután során az Országgyűlés rendkívüli sürgősséggel napirendjére vette az ez évi 
költségvetési törvény módosításáról szóló törvényjavaslatát a kormánynak. Arról kell 
döntetünk, hogy ezt a törvényjavaslatot alkalmasnak tartjuk-e általános vitára, és a hozzá 
érkezett módosító javaslatokat is minősítenünk kell, valamint a végén majd bizottsági előadót 
is kell állítanunk. 

Ezek után, miután megállapítottam a jegyzőkönyv alapján, hogy a bizottság 
határozatképes, megkérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e ezt a napirendi pontot. Aki 
igen, kérem, szíveskedjék kézfelemeléssel jelezni! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság 
elfogadta ezt az egy napirendi pontból plusz egyebekből álló napirendet. 

Tisztelettel kérem államtitkár asszonyt, hogy ha kívánja, szóban ismertesse a 
törvényjavaslat lényegét. Tessék parancsolni! 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ahogy miniszterelnök úr is elmondta parlamenti 
felszólalásában, a nemzeti érdek egy olyan integrált regionális vállalat kiépítése az 
energetikában, amely meghatározó szerepet játszana a nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági 
szempontból fontos energiaellátás és energiatermelés területén. Ugye, tudják önök is, hogy az 
állam, illetve az MVM-csoport tárgyal az E.ON-csoport hazai földgázipari érdekeltségeinek 
megszerzése érdekében. Jelenleg a tárgyalások olyan szakaszba jutottak, amelynek kapcsán a 
szerződés zárásához és a részletes feltételek szerződésbe foglalásához gyakorlatilag szükség 
van egy állami kezességre, méghozzá addig, amíg az MVM-csoport ki nem fizeti a teljes 
vételárat az E.ON-csoport számára. 

Maga a törvényjavaslat 875 millió euróban maximálja azt az összeget, amelyre az 
állami kezességet vállalná a törvény alapján az Országgyűlés. Ez a kezesség legkésőbb 
szeptember 30-án lejár, azaz megszűnik azzal, hogy a tranzakciót az MVM-csoport az E.ON-
csoporttal véglegesen lezárja. Összességében tehát a költségvetés módosítása a 2013. évi 
büdzsét éven belüli kezességvállalással módosítja csak, gyakorlatilag a költségvetési 
egyensúlyt a 2013. évi zárás tekintetében nem fogja befolyásolni. Természetesen nagyon 
fontos az, hogy az E.ON-csoport és az E.ON-csoport földgázipari érdekeltségei kapcsán ismét 
Magyarország tulajdonába kerüljön a gáztározó és ezáltal, ahogy miniszterelnök úr is mondta, 
a német és orosz gazdasági befektetők tárgyalásai helyett végre magyar vállalat tárgyalhasson 
a magyarországi földgázipari beszerzések tekintetében. 

Ezért gondoljuk azt, hogy rendkívül fontos az, hogy az E.ON-csoporttal való tárgyalás 
stabil és biztonságos mederben folyjon mindaddig, amíg az MVM-csoport a végleges, az 
úgynevezett closingig, tehát a szerződés és tranzakció teljes lezárásáig, az engedélyek 
megszerzéséig az E.ON-csoport által kért biztosítékot egy állami kezesség formájában 
biztosítani tudja. Tekintettel arra, hogy a gazdasági stabilitásról szóló törvény alapján ez csak 
törvény által lehetséges, ezért terjesztettük be sürgősséggel a tisztelt Országgyűlés és most a 
tisztelt bizottság elé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük, államtitkár asszony, a kiegészítését. A bizottság tagjait illeti 

a szó. Ki kíván szólni? Szekeres képviselő úr! 
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DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A 

miniszterelnök úr ma, a napirend előtti felszólalásokra reagálva elmondta azt az érvelést és 
indoklást, amit itt és most is hallottunk, hogy a tározó és a nagykereskedelmi vállalat 
megvásárlása nemzeti érdeket szolgál, mert hiszen így, ön pontosabban fogalmazott, mint a 
miniszterelnök úr, magyar vállalat köthet gázbeszerzési szerződést. Nem Magyarország, mert 
nem államok, hanem vállalatok kötnek egymással szerződést. Szeretném azt mondani, hogy 
általános vitára azért nem tartjuk alkalmasnak ezt a javaslatot, mert ehhez nem kell megvenni 
az E.ON-t. Semmi szükség nincs rá. Ugyanis bármelyik magyar vállalat, adott esetben az 
MVM is, amennyiben a profilját kibővíti ezzel a tevékenységi formával, éppúgy 
gázkereskedőnek számít a fennálló törvények és nemzetközi egyezmények szerint, mint 
bármelyik más ilyen vállalat. És ebben a minőségében bármikor vásárolhat gázt. Ehhez sem 
tározóra nincs szüksége, sem a nagykereskedelmi vállalatra. 

A másik ugyanis, ami a tározókra vonatkozik, nyilván államtitkár asszony ezt 
pontosan ismeri, mind a magyar törvények, mind a nemzetközi egyezmények szerint, bárki, 
bármelyik vállalat, amelyik gázkereskedelemmel foglalkozik, az ilyen tározókban szabadon 
tárolhat gázt. Nem csupán a gáztározó tulajdonosa tárolhat ott gázt. És természetesen ez a 
lépés ennyiben teljesen felesleges. Még egyszer hangsúlyozom, egyszerűbb és olcsóbb 
megoldása is van annak, amennyiben magyar vállalat akar gázt vásárolni a Gazpromtól vagy 
bárki mástól, hogy ilyen vállalatot alapít, vagy ilyen részleget létrehoz, és az szabadon 
vásárolhat, szabadon tárolhatja a magyar földgáz stratégiai tároló rendszerében ezt a gázt, és 
akkor nem kell az E.ON-nak kifizetni ennyi pénzt. Mert végül is hiába az MVM fizeti ki, az 
100 százalékig magyar állami vállalat, tehát ennyiben állami pénz kerül majd bele. 

Tehát nem az a kérdés, hogy helyes-e vagy sem, hogy törekszik Magyarország arra, 
hogy magyar vállalat szerezzen be gázt, hanem az a kérdés, hogy ez-e a módja ennek. 
Szerintünk nem, és teljesen felesleges pénzkidobás. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Babák képviselő úr kért szót. 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Bocsássanak meg, de csodálkozom 

Szekeres képviselő úr megjegyzésén. Akár még igaz is lehetne, ha az ember elhinné első 
hallásra, amit mond. Persze, ha neki minden mindegy, akkor igaza van. Csak egy egyszerű, 
hétköznapi példával hadd vessem össze. Ha valaki lakástulajdonos, akkor ő a háziúr, és az ő 
tulajdonában van a ház. Míg ha valaki bérlő, akkor van háziúr, aki dirigálhat. Úgy gondolom, 
nagyon fontos nemzetgazdasági szempontból azt a hibát korrigálni, amit annak idején a MOL 
elkövetett, hogy ezeket a tározókat eladta. Mert ez nem segített 2008-ban a MOL problémáin. 
Sőt! Eladták a londoni tőzsdén a MOL-részvényeket is. Jó, ha tudja. Nem értem. Szóval, a 
hibát ott követték tisztelt képviselőtársaim a szociálliberális gondolkodással, hogy az állam 
rossz tulajdonos, a piacgazdaság viszont mindent megold, és mindenki mindent tehet, mert 
szabadon és szabadosan lehet mindent intézni ebben az országban. Azért be kell látni, hogy ez 
csőd. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha nem adták volna el a gázüzletágat és a gázvezetékeket, 
ha nem adják el a fejünk fölül az energiaszektort, akkor ma nem ilyen árak lennének. Hiszen 
azért tudja nagyon jól, hogy ez befolyással lehet erre. Egyébként, miniszter úr, lehetne 
lelkiismeret-furdalása is, hiszen annak idején az önök kormányának is volt ármegállapítási 
joga, és hagyták elszabadulni az energiaárakat. Miniszter úr, úgy gondolom, jobb, ha önök 
ebben a kérdésben nem nyilatkoznak, nem mondanak semmit sem. Nem mindegy, hogy 
valami valakinek a tulajdonában van, vagy csak albérlő, vagy éppen eltűrt valaki. Nagyon 
fontosnak tartom az ország jövője szempontjából is azt, hogy az ország meglévő vagyonát az 
ország maga birtokolja, tulajdonosi jogait gyakorolja, ugyanakkor ügyeljen arra, hogy hogyan 
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tud ebből hasznot és megfelelő, jó szolgáltatást biztosítani Magyarország polgárainak. 
Nekünk ez fontos. 

Nagyon csodálkozom azon, amit ön mondott, mert pontosan önöktől, szocialistáktól 
várnánk, hogy gondolkodjanak ellátásban, árban, életszínvonalban, minőségben. De, tisztelt 
képviselőtársaim, önök 12 évig kormányoztak, és megtapasztaltuk, hogy önök az ősi elveiket, 
a szocialisták elveit mind elfelejtették, és a legvadabb kapitalisták lettek ebben az ügyben. 
Tetszik érteni? Ez szégyen. Nem tudom, hová tették a baloldali neveltetésüket, de úgy 
gondolom, ez nagyon fontos ideológiai kérdés is, amit jó lenne, ha tisztáznának egyszer 
magukban, mert önöktől nem tapasztalható az, amit beszélnek. Önök másként cselekszenek 
mindig, mint ahogy beszélnek róla. Nem kívánom húzni az időt, köszönöm kedves 
figyelmeztetését, de Szekeres úr, nem értem önt. De ez maradjon az én problémám, bár 
szerintem az ország sem érti önt és a szocialistákat. Köszönöm, elnök úr, megtisztelő 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt továbbadnám a szót, szeretném mederbe terelni a vitát. 

Ugye, itt egy gazdaságpolitikai döntés már megszületett, a bizottság feladata itt nem az, hogy 
ezt a gazdaságpolitikai döntést kommentáljuk, természetesen az én megítélésem szerint, 
különösképpen nem politikai oldalról. Az a feladatunk most, hogy a költségvetési törvény 
módosításával kapcsolatban döntsünk arról, hogy alkalmas-e általános vitára azzal a 
beltartalommal, amiről szól, hogy tudniillik a kormány kezességvállalást javasol a magyar 
állam részéről, amennyiben ezt a tranzakciót nem tudná lebonyolítani az MVM Zrt. A 
tranzakcióról már döntés született, és ezt a döntést nem tekintem a mai vita tárgyának. 

Megadom a szót Z. Kárpát Dánielnek, aki ellenzéki oldalról debütálhat. 
 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Annyi megjegyzést 

engedjen meg azért, hogy magam is meglepve hallom, amikor a szocialisták bármilyen 
felszólalással kísérleteznek, ami ezen stratégiai ágazatok akár visszavételét, akár részleges 
felügyelet alá vonását illeti. Hiszen emlékezhetünk, hogy annak idején, a korábbi 
kormányzásuk idején mintegy 485 milliárd dollárért kótyavetyélték el szinte a teljes magyar 
áram- és gáziparágat. Az akkori GDP 9 százalékáról volt szó, tehát látható, hogy amikor 
stratégiai ágazatokról van szó, akkor nem biztos, hogy az ő tanácsuk az első, amire 
Magyarország politikai vezető rétegének hallgatnia kellene és illene. 

Ugyanakkor, ha konstruktívak szeretnénk lenni, akkor az előterjesztőnek szeretnék 
egy nagyon fontos és számomra érdekes kérdést feltenni az E.ON Földgáz Storage 
megvásárlása kapcsán. Azért korábban itt keletkeztek értékbecslések, és egyes értékbecslések 
az érintett vállalatokra 40, illetve 300 millió euróról szóltak. Ezzel szemben a sajtóhírekben és 
általában a gazdasági szaklapokban mintegy 875 millió eurós keretösszegről szóló vételi 
megbízásról lehet olvasni. A kettő között tátongó szakadék feloldása érzésem szerint nagyban 
megkönnyíti a döntést is amellett, hogy hangsúlyozni szeretném, a Jobbik minden fronton és 
fórumon támogatja a stratégiai ágazatok visszaszerzését, részleges vagy teljes állami 
felügyelet alá vonását. De itt azért egy olyan szakadék tátong, amelynek feloldása nélkül 
érzésem szerint hiába született meg a konkrét és lényegi döntés a visszavásárlásról, hiába csak 
egy kiegészítő mechanizmusa ennek az előttünk fekvő előterjesztés és az abban rejlő 
módosítás, ahhoz, hogy elfogadható legyen ez az előterjesztés, hogy áldását adhassa rá egy 
képviselő, talán nem ártana ezt a 2,5-3-szoros szakadékot valahogy megmagyarázni. Nehogy 
az a látszat keletkezzen, hogy adott esetben Magyarország kormánya a többszörösét fordítja 
egy ágazat vállalataira, miközben az azokról szóló értékbecslés nem véletlenül tartalmazza azt 
az összeget, amit tartalmazott. 

Hozzáteszem, nagyon remélem azt, hogy a következő időszakban, ha csak Budapest 
viszonylatában maradunk, akkor mondjuk a Csatornázási Művek vagy a közvilágítást végző 
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cégek tekintetében is hasonló reprivatizációs ügyletekről szóló előterjesztésekre 
bukkanhatunk. Hiszen ezek is 50, illetve 75 százalékban egy külföldi hátterű cég tulajdonában 
vannak, vagyis bőven lenne mihez nyúlni. Én arra bíztatom önöket, hogy alapfilozófiát 
követve valóban minél több stratégiai ágazatban szerezzük vissza az ellenőrzést. De nem 
mindegy, hogy hogyan, és egyáltalán nem mindegy, hogy a tényleges vagyoni értékhez képest 
ez mekkora eszközarányos befektetéssel valósul meg. Itt látható az, nem véletlen, hogy 
Volner János képviselőtársam a gazdasági bizottság sürgős összehívását kezdeményezte, hogy 
egy akkora szakadék tátong a vagyonbecslés és a ténylegesen vélt vételi ár között, hogy az 
egyszerűen magyarázatért kiált. Köszönöm a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Balla képviselő úr kért szót. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Képviselőtársaim! Először is engedjék meg, hogy nagyon picit vitatkozzam elnök úrral. Mert 
önnek abban igaza van, hogy egy gazdaságpolitikai döntés megszületett, csak szerintem ez 
jóval több, mint egy gazdaságpolitikai döntés. Ez minimum nemzetgazdasági döntés és 
nemzetbiztonsági döntés. Éppen ezért, ha megengedi elnök úr, akkor nem engedelmeskedem 
az ön kérésének, és néhány szóban érintem ezt a döntést és a hátterét is. 

Kis türelmét kérem a bizottságnak, ha egy kicsit messzebbről kezdem. Azért kell 
messzebbről kezdenem, mert Babák képviselő úr azt mondta, hogy ő csodálkozik Szekeres 
képviselő úr hozzászólásán. Én meg azt mondom, hogy nem csodálkozom. Ha az ember 
megnézi azt, hogy mi folyt ezen ágazatban az elmúlt 20 esztendőben, akkor világos, hogy 
Szekeres képviselő úr azt az álláspontot képviseli, amit, és teljesen világos, hogy mi ezzel 
szembehelyezkedünk, teljesen ellentétes álláspontot képviselünk. 

A ’90-es évekig célszerű visszamenni, az elejére. Ugye, létezett Magyarországon a 
rendszerváltás előtt egy OKGT nevű tröszt, ami később átalakult MOL Rt.-vé. Ez az rt. 
nagyon sok mindennel foglalkozott a szénhidrogén-iparban, gyakorlatilag lefedte a teljes 
vertikumot. Politikai és társadalmi közmegegyezés is volt abban, hogy ennek az rt.-nek az 
értékesítése 51 százaléknál meg kell hogy álljon. Az első ciklusban, ’90 és ’94 között ez is 
történt. Magyarul, mind a menedzsmentjogok, mind pedig a tulajdonosi jogok tekintetében a 
MOL Rt. teljes többségében állami tulajdon maradt annak ellenére, hogy bizonyos 
részvényhányadot értékesítettek. Még egyszer mondom, ez akkor, ’90 és ’94 között 
társadalmi és politikai közmegegyezéssel történt. A szocialistákkal együtt. 

Csak aztán jött a ’94 és ’98 közötti időszak, amikor a Horn-kormány fölrúgta ezt a 
megállapodást, és eladta a MOL Rt. részvényeinek még körülbelül egynegyedét. Innentől 
kezdve már régen nem állt fönn az, hogy a menedzsmentjogokat gyakorolni tudta a magyar 
állam, viszont az aranyrészvénnyel együtt még mindig meghatározó tulajdonrésze volt a MOL 
Rt.-ben. ’98 és 2002 között nem is változott ez a részvényarány. Magyarul az előző polgári 
kormány tartotta magát ehhez, egy darab részvényt nem értékesített, mert pontosan tudta, 
hogy bár sokkal jobb lett volna, ha megmarad az 51 százalék, de ez az állami befolyás még 
mindig nagyon fontos, és nemzetbiztonsági szempontból fontos Magyarország számára. 

Csakhogy ezt követően ismét szocialista kormány következett, amelyik eladta ezeket a 
részvényeket is, úgy, ahogy Babák képviselő úr mondta, és onnantól kezdve már nem is 
nagyon volt beleszólása abba, hogy a MOL Rt. értékesíti-e a gázüzletágat vagy sem. 
Természetesen értékesítette. Mi pedig, értelemszerűen ragaszkodva a korábbi, egyébként 
helyes társadalmi és politikai közmegegyezéshez, megpróbáljuk újra, ha nem is a teljes MOL 
Rt. esetében, mert arra nem vagyunk képesek, de legalább a stratégiailag legfontosabb 
gázüzletág esetében érvényesíteni a magyar állami tulajdon nagyon fontos szerepét. 

Szekeres képviselő úr ezzel nem ért egyet. Ő máshogy gondolkodik. Ő egy liberális 
politikus, mi pedig konzervatív politikusok vagyunk. Számunkra a nemzeti érdek fontos. 
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Szekeres képviselő úr többször bizonyította, hogy számára a nemzet érdeke nem fontos. A 
mostani hozzászólásából ugyanez derül ki. Lehetett abban bízni a naivaknak, hogy a 
Szocialista Párt már nem ugyanaz, tanult a hibáiból. Tanult azokból a hibáiból, amelyeket 
egyrészt ’94 és ’98 között, másrészt pedig 2002 és 2010 között követett el. De szemlátomást 
ebből semmi nem igaz. Semmit nem tanultak ezekből a hibákból, ma is részvényadásvételnek 
gondolnak egy nemzetbiztonsági kérdést, egy nemzetgazdasági kérdést, Magyarország 
gázellátásának kérdését. Ezek után én nem csodálkozom azon, hogy Szekeres képviselő úr 
amellett érvelt, ami mellett érvelt. Úgyhogy tisztelt képviselőtársaimnak szeretném felhívni a 
figyelmüket arra, hogy el ne fogadják Szekeres képviselő úr érvelését. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Herman képviselő úr következik. 
 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyára 

Szekeres képviselőtársam egyetért azzal, hogy egy erős állam képes csak megvédeni 
állampolgárait. Én teljes mértékben tudom támogatni a kormány azon szándékát, hogy 
erőteljesebb szerepet vállaljon úgy az energiaiparban, mint a MOL tekintetében vagy éppen a 
Rába ETO tekintetében. (Derültség.) Szekeres képviselőtársam fölhozta példaként az E.ON-t, 
illetőleg azt mondotta, hogy ez egy fölösleges pénzkidobás. Ezek szerint, amikor az E.ON 
megvásárolta, mert tudomásom szerint önök adták el ’97-ben, akkor szintén fölöslegesen 
dobta ki a pénzt? Z. Kárpát úrnak pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy több 
komponensből tevődik össze ennek értéke. Természetesen itt vannak materiális és 
immateriális javak, többek között, nem láttam még, de biztosan benne van annak a gáznak az 
értéke, amit már kifizettek és beérkezett. Vagy olyan bevétele is lehet a magyar államnak, 
amelynek kiadásait, tételezzük föl, az E.ON termelt ki. Ezeket a szerződésekből lehet majd 
nyilvánvalóan megtudni. Úgy gondolom, elég felelős ez a kormány ahhoz, hogy egy felelőtlen 
árpolitikába, illetőleg vételárba ne menjen bele. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): A három fideszes képviselőtársam számára 

szeretném megismételni, amit mondtam. (Babák Mihály: Értettük, ne ismételd meg.) Azt 
mondtam, azt javasoltam, hogy ugyanezt a célt, hogy magyar vállalat gázvásárlásról tárgyalni 
tudjon, szerződni tudjon, és azt a gázt tárolni tudja, helyesnek tartom, jónak tartom a mai 
viszonyok között egyértelműen a felszabadított gázpiacon. De ehhez nem kell megvásárolni 
az E.ON stratégiai tárolóját és nagykereskedelmi vállalatát. Mert a fennálló magyar törvények 
és nemzetközi egyezmények értelmében két dolog fix. Bármelyik magyar vállalat vásárolhat 
gázt, ha gázkereskedő, ez alapítás vagy a jogok kiterjesztésének kérdése. Kettő: a stratégiai 
gáztárolóba köteles befogadni annak a tulajdonosa ezt a gázt. Köteles befogadni. Nem arról 
van szó, hogy az övé, és ő dönti el, hogy befogadja vagy sem. Köteles befogadni, ezt 
nemzetközi egyezmények tartalmazzák. 

Ha pedig így van, természetesen akkor is fizetni kell, ha azt a gázkereskedő veszi meg, 
és akkor is, ha azt a másik gázkereskedő veszi meg. Ha pedig nem fizetni kell, hanem a 
sajátját működteti, akkor azzal a problémával kerül szembe, de ez már üzletmenet kérdése, 
hogy ez a tevékenység veszteséges. Egyébként éppen önök érveltek azzal, hogy ez egy 
veszteséges tevékenység az E.ON-nál. De ez nyilván pénzügy-technikai kérdés. A tározást 
köteles tehát megengedi bármelyik tulajdonos. 

Miről folyik tehát a vita, miben van különbség? Önök azt mondják, hogy ugyanazt a 
célt, hogy magyar vállalat vegyen gázt, és tárolni tudjon Magyarországon egy vállalat és egy 
gáztározó megvásárlásával. Ezt 385 milliárd forintért lehet biztosítani. Mi pedig azt mondjuk, 
hogy ezt a pénzt nem kell ehhez kiadni. Egy minimális költséggel ugyanezek a feltételek 
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biztosíthatók. Csak ennyi a javaslat, ami miatt én nem tartottam általános vitára alkalmasnak 
az ennek a költségvetési feltételeit biztosító parlamenti költségvetés-módosítási törvényt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla képviselő úr kért szót. 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Én az előbb a 

Szocialista Párt és a közöttünk lévő elvi különbségeket próbáltam hosszasan, a történelemből 
levezethetően elmagyarázni. Éppen ezért a badarságokra nem válaszoltam. De, képviselő úr! 
Most arról nem szeretnék beszélni, hogy a gázkereskedelem eszközigényes, satöbbi. 
Egyetlenegy dologba gondoljon már bele! Amikor az E.ON megvásárolta a MOL-tól a 
gázüzletágat, annyira hülyék voltak? Egy multinacionális cég annyira hülye volt, hogy amit 
ingyen ugyanúgy megtehetett volna, azért pénzt adott? Ha bennünket hülyének néz a 
képviselő úr, az rendben van, de legalább akiket véd, az E.ON-t, azt ne nézze ennyire 
hülyének. Köszönöm. 

 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Elnök úr, azt szeretném megkérdezni képviselő 

úrtól, hogy miért védem én az E.ON-t, amikor azt mondom, hogy ne fizessünk neki. Miért 
védi az az E.ON-t, aki azt mondja, hogy ne fizessünk fölöslegesen neki pénzt? Nem az védi 
véletlenül, aki azt mondja, hogy fizessünk neki? 

 
ELNÖK: Tessék! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Elnézést, nem, képviselő úr! Amikor önök eladták az 

E.ON-nak a gázüzletágat, akkor is az E.ON érdekét szolgálták. Pontosan tudták, hogy a 
vételárnál jóval nagyobb összeget akar egyébként profitként kivinni. Most, amikor azt 
gondolják, hogy ne értékesítsük, ne vásároljuk meg az E.ON gázüzletágát, akkor is arra 
gondolnak, hogy a jövőben hátha lesz még egyszer arra lehetőségük, hogy ismét jelentős 
profitot tudjanak biztosítani az E.ON-nak. Erről szól a dolog filozófiája. Ezért nézik önök az 
E.ON érdekeit, mi pedig Magyarország érdekeit. Az elmúlt 20 év teljesen világosan 
bebizonyította ezt, kár erről vitát folytatni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még? Van még, van még. Seszták alelnök úr, tessék! (Dr. 

Szekeres Imre: Egy kormánypárti, egy ellenzéki volt eddig a rend.) Mindenki szót fog kapni, 
kis türelmet kérek. Seszták képviselő úr! 

 
SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Elnézést kérek elnök úrtól, hogy az előbb 

belekotyogtam a képviselő úr előadásába. Könyvelési technikát kellett volna talán helyesen 
mondanom. Tehát, hogy egy-egy cég tevékenységében hol mutatnak ki veszteséget, az egy jó 
könyvelőn múlik. Biztos, hogy egy nemzetközi cégnek vannak jó könyvelői. Arra is 
számtalan példát olvashatunk, akár gazdasági lapokban is, hogy hogyan tudnak a 
multinacionális cégek a cégcsoporton belül jövedelmeket képezni. Bemutatják, 
Magyarországon belül veszteséges, máshol pedig, más módon kiviszik a profitot az országból 
Azt gondolom, ez sokkal bonyolultabb, sok háttér-információt érintő kérdés, amire lehetőleg 
abban a bizonyos titokszobában az illetékesek talán választ is kapnak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor most megint Szekeres képviselő úr. 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): A magyar állam nem adta el az E.ON-nak azt a 

stratégiai gáztározót. Képviselőtársam kiindulópontja abszolút rossz. Az a MOL mint 
magánvállalat tulajdonában volt, és a MOL és az E.ON között született egy szerződés, és 
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akkor a MOL nem volt állami tulajdonban. (Balla György: Mitől lett magánvállalat? Ki adta 
el, hogy ne legyen állami vállalat? A szocialisták eladták a MOL-t, hogy ne legyen állami 
vállalat, és a MOL eladhassa a tározót.) Mondom a MOL létesítette… Képviselő úr! 
Képviselő úr, a gáztározókat később építette a MOL, mint ahogy privatizálták volna. Ez egy 
MOL-befektetés volt hat évvel ezelőtt, és utána, két év múlva adta el az E.ON-nak. Tehát 
semmi köze nincs a privatizációs folyamatnak a stratégiai gáztározókhoz. Semmi köze nincs. 

Én értem a képviselő urak helyzetét, nem is fogom nehezíteni a mai estéjüket tovább, 
csak kötelességszerűen elmondom, hogy sem gáztározót venni, sem nagykereskedelmi 
vállalatot venni ahhoz nem kell, hogy magyar vállalat gázt vegyen, és azt a magyarországi 
stratégiai tárolókban tárolja. Semmi nem kell hozzá. Ha kell, szívesen felolvasom azokat a 
törvényi passzusokat, nemzetközi egyezményeket, amelyek szabályozzák mindenki számára 
az egyenlő hozzáférést a gáztározókhoz. Úgyhogy nem akarom többet elmondani, nem 
akarom az időt húzni, megismétlem, általános vitára azért nem alkalmas, mert fölösleges 
pénzkidobás. Ugyanazt a célt jóval kevesebb költségvetési eszközzel el lehetne érni. Önöknek 
kell majd később válaszolni arra, hogy akkor miért ezt az utat választották. 

 
ELNÖK: Továbbadom a szót, csak még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a 

bizottsági vita nem egészen arról szól, amiről a törvényjavaslat. Arról kellene itt állást 
foglalnunk, hogy a 875 millió euró, plusz 70-90 milliárd forintnyi vételárra az állami 
költségvetés kezességet vállal-e vagy sem. Erről szól a törvényjavaslat. 

Megadom a szót Dancsó képviselő úrnak. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Hallgatva azokat a kollégákat, akik jobban beleásták magukat a gáztározók 
ügyébe, egy picit földhözragadtabban közelíteném meg. Orosházától nem messze, pár 
kilométerre van az egyik ilyen gáztározó. Amikor még a MOL kezében volt, arról szólt a 
fáma, hogy nagyon komoly fejlesztést fognak ott végrehajtani stratégiailag Románia és 
Szerbia felé onnan fogják majd a gázellátást biztosítani. Ez nagyon komoly fejlesztést 
jelentett volna a térségnek is. A Gazprom szállította volna a földgázt, Orosháza és 
Pusztaföldvár közötti gáztározót bővítették volna, és nagyon nagy mennyiségű gázt tároltak 
volna, ez munkahelyeket teremtett volna, satöbbi. Utána ez kútba esett, mert mégis az E.ON-é 
lett ez a gáztározó, és onnantól kezdve ez a fejlesztés elmaradt. 

Hogy ennek mi az oka, nem tudhatom, viszont azt érzékelték a térségben lakók, hogy 
ez egy nagyon komoly terv volt, mérnökök jártak ott, fölmérték a lehetőségeket, utána 
valamilyen stratégiai okok miatt ez az elképzelés kútba esett. Nem mondom, hogy ez most 
meg fog valósulni ezzel az üzlettel, bár szerintem jó lenne, örülnének a térségben élők, ha ez 
bekövetkezne, hiszen nagy hagyományokkal bír a földgázbányászat, illetve a kőolajbányászat 
a mi vidékünkön, megvannak még a szakemberek is. De azt látom, hogy amikor ez kikerült a 
magyar állam kezéből, akkor elhalt ez a komoly stratégiai elképzelés. 

Ami pedig Szekeres képviselő úr egyéb meglátásait érinti, úgy gondolom, az, hogy 
mennyiért tárol valaki, mennyiért adja ki valaki a tulajdonában lévő tározót, árpolitikai 
kérdés. Hiszen, ha valakinek tulajdona van, az nyilván igyekszik úgy sáfárkodni vele, hogy az 
megtérülő legyen. Ebben tehát egyfajta megtérülést is kell számolni. Hiszen, ha a magyar 
állam az MVM-en keresztül ennyiért visszaveszi ezeket a tározókat, és valószínűnek tartom, 
hogy hitelt kell az MVM-nek ehhez fölvenni, akkor úgy kell ezt használni, hogy vissza is kell 
fizetni ezeket a forrásokat. De ha saját forrásból veszik, annak is van egyfajta költsége. 

Tehát feltételezem, hogy ez az érdek az, a stratégiai érdekeken túlmenően, hogy 
pénzügyileg is megtérüljön. Nem beszélve arról, hogy Magyarország helyzetét geopolitikailag 
rendkívüli módon föl tudja értékelni. Említettem már, ezért kezdtem a bevezetőmet azzal, 
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amivel kezdtem, hogy sokkal inkább megnövekszik Magyarország mozgástere, ha 
gáztározókkal fog rendelkezni. 

Ami pedig elnök úr felhívását illeti, hogy a törvényjavaslathoz szóljunk hozzá, úgy 
gondolom, ez egy pénzügy-technikai kérdés, ami az asztalunkon fekszik. Nyilván az E.ON 
biztosítékot kért a tárgyalások során. Az MVM feltételezhetően nem rendelkezik ekkora 
összeggel, és még egyszer mondom, akkor hitelt kell felvennie, én nem ismerem az MVM 
mérlegét, hogy ezt meg tudjam ítélni. De nyilván az E.ON biztosítékra törekszik annak 
érdekében, hogy ez az üzlet realizálódjon. Az állam csak úgy tudja az E.ON-nak ezt a jogos 
biztonsági igényét teljesíteni, ha a költségvetésen keresztül készfizető kezességet nyújt. Ez 
nem más, mint egy pénzügy-technikai kérdés, ehhez sokat nem lehet hozzászólni. Igazán a 
pénzügy-technikai ügylet mögötti kérdés volt a bizottság vitájának tárgya. Nem véletlenül 
történt az, ami történt a mai bizottsági ülésen, hogy erről vitatkoztak képviselőtársaim, nem 
pedig a pénzügy-technikai ügyletről. Mert az egy világos és logikus helyzet. Valószínűleg 
másként nem képzelhető el, hogy ez megvalósuljon. Én csak elnök úr felszólítására merem ezt 
mondani, hogy valószínűleg a gazdaságpolitikai kérdések gerjesztették ezt a mai vitát. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még valaki szólni? Babák képviselő úr! 
 
BABÁK MIHÁLY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Szóval, 

csodálkozom, ugyanakkor befejezem a csodálkozásomat Szekeres úr dolgában, mert 
megismétli ugyanazt kétszer, hogy van más megoldás is. Nézze, nem vagyunk agyalágyultak. 
Természetesen van más megoldás. Nézze! Elmondtam önnek egy egyszerű példát a 
lakástulajdonos és a bérlő esetét. Nagyon jó tudnia azt, hogy más a tulajdonos jogosítványa a 
birtokon belüliség és a biztonság tekintetében. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos 
szempontok, amelyeket tudomásul kéne vennie egyszer. 

Ha még egy vulgárisabb példát akar hallani tőlem, hogy megértse: tudja, az az igazság, 
hogy van kávé, és van pótkávé. Mind a kettő kávé, mégis, micsoda különbség van a kettő 
között. (Közbeszólásra.) Igen, mert a babkávé és a cikóriakávé is között van különbség, pedig 
mind a kettő kávé. Szóval nézze, vannak más megoldások. Azt hiszem, nem figyelt oda a 
miniszterelnök úr szavaira sem, pedig illet volna odafigyelnie, hogy regionális gázelosztó 
szerepet is be kíván Magyarország tölteni, és micsoda különbség az, ha egy magyar vállalat 
jelentős befolyással van a piaci viszonyokra. Nyilvánvaló, hogy önnek ez nem jó, és nem 
fogja elfogadni az érvelésünket, mert a balliberális piacgazdasággal kapcsolatos teória a 
világon mindenhol bedőlt, ön pedig még mindig ortodox módon ragaszkodik ezekhez a 
dolgokhoz. De ez legyen az ön baja, az ön gondolkodásának a problémája. 

El szeretném mondani, tisztelt képviselőtársaim, hogy a Fidesz és a KDNP frakciója 
stratégiai döntésnek tartja azt, hogy ez a vásárlás megtörténjen. Ezt a stratégiai döntést azért 
támogatja, hogy készfizető kezességet vállaljon, ennek díja 0,2 százalék, a költségvetés 
főösszegét pedig ez nem érinti. Ez nagyon fontos kérdés, hogy miért állunk a döntés mellé. 
Mert egyetértünk vele, és stratégiailag fontosnak tartjuk. 

Még egy kérdés fölmerült Z. Kárpát Dániel részéről, bár már nincs itt. De azért el kell 
mondanom azt, hogy utána olvastam én ennek a történetnek, ugyanis különböző piaci 
értékelések történtek. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy jelenleg is piaci ára van, akkor 
is piaci ára volt, amikor fölértékelték az orosz gázválság kapcsán. Akkor lényegesen 
alacsonyabb összeget állapítottak meg, annak is megvolt az akkori piaci értelme és 
jelentősége. Most pedig a balliberális sajtó szeretné bebizonyítani, hogy sokat adunk majd 
érte. Még egy információt hadd mondjak el, mert ezt is olvastam a sajtóban, hogy helyzet van 
az E.ON-nal, feladatot kapott a saját hazájában. Ott ugyanis politikai döntés született 
atomerőművekkel kapcsolatban, és miután az energiát biztosítani kell a tulajdonos országában 
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is, ezért tőkekoncentráció van. Ezért szeretném, ha az ár kérdésében nem vitatkoznánk, mert 
az egy piaci ár, annak részleteit most nem ismerhetjük meg. Nagyon bízom azonban a 
szakemberekben, később ezt le is ellenőrizhetjük, amikor a konszenzuális paktum 
megszületett, hogy helyesen döntöttek-e a vételár megállapítását illetően. Tehát helyzet van, 
most van, ezzel élni kell, és nem kívánunk albérlők, csicskák lenni, hanem tulajdonosok 
akarunk lenni, mégpedig stratégiai okok miatt, pontosan Magyarország érdekében. Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket, támogatjuk a törvényjavaslatot. 

 
ELNÖK: Szekeres képviselő úr! 
 
DR. SZEKERES IMRE (MSZP): Babák képviselő úr ismét szóba hozta a tárolással és 

egyébbel kapcsolatos dolgot. Kötelességem önöknek megismételni akkor szó szerint: „A 
tárolási rendszert üzemeltetők valamennyi, a piaci kereslet kielégítésére törekvő 
rendszerhasználó számára megkülönböztetésmentes módon nyújtanak szolgáltatásokat. 
Egyaránt biztosítják a harmadik fél hozzáférésével kapcsolatos szolgáltatásokat, a kapacitás 
árát egyformán állapítják meg, a földgáztárolók használói részére hosszú és rövid távú 
szolgáltatást egyaránt nyújtanak és azonos feltételek mellett”. Tehát ez a törvény és ezek a 
nemzetközi egyezmények azt írják elő, hogy mindegy, hogy ki a tároló, annak mindenki 
számára egyenlő feltételeket kell biztosítani. 

Szeretném elmondani azt a példát, ami itt szóba került, hogy ha például a magyar 
vállalat, mint a gáztározó tulajdonosa alacsonyan állapítja meg az árat, a tárolás árát, hogy 
neki az kevés pénzébe kerüljön, akkor minden más ott tározó számára, akár külföldi 
tulajdonos, akár Magyarországon értékesít, akár külföldön, ugyanazt az alacsony árat kell 
neki megállapítani. Ettől nem térhet el. Tehát amit Babák képviselő úr az életből hozott 
példájával mondott, az a stratégiai gáztározók esetében a nemzetközi és a magyar jog szerint 
nem működik. Egyébként szeretném hozzátenni, ha nagyon alacsonyan állapítja meg a 
magyar állami vállalat a gáztározás árát, és veszteséges lesz, akkor még az is veszteséget 
termel számára, ha másoknak bértárolást végez, mert kénytelen lesz ugyanolyan alacsonyan 
áron biztosítani számára a tárolást. 

Nem akarom a többi részletet is ilyen mélységig elmondani, csak szerettem volna 
jelezni, ha nem politikai-ideológiai síkon közelítik meg, hanem szakmai síkon ezt a kérdést, 
akkor egyértelművé válik, ha nincs más ok, amiről nem tudunk, hogy ez fölösleges 
pénzkidobás. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Mielőtt a vitát lezárnám, röviden a saját véleményemet hadd 

mondjam el azzal kapcsolatban, amivel sikerült némi vitát gerjesztenem. Tudniillik, ez a vita, 
ami itt elhangzott, részben megspórolható lett volna, azt gondolom, ha a tisztelt kormány tett 
volna egy részletesebb indokolást a javaslata mögé, és mindenki olyan ismeretek birtokában 
lenne, mint Balla vagy Dancsó képviselő úr. Én speciel az MVM Zrt. anyagi helyzetét olyan 
részletekben nem ismerem, hogy képes lenne saját erőből megvásárolni ezt a tározót plusz 
készleteket. Feltételezem, hogy hitelt kell fölvennie. Ha hitelt kell fölvennie, akkor az 
államadósság emelkedni fog, nem az államháztartás adóssága, hanem az ország adóssága. Ha 
ne adj’ isten, sor kerülne a kezesség beváltására, ami persze remélhetőleg nem fog 
bekövetkezni, akkor a költségvetés egyensúlya bomlik. Ezért nem tekintem én ezt, kedves 
Dancsó képviselő úr… (A fideszes képviselők egymással tárgyalnak.) Én meghallgattam a 
képviselő urakat, tisztelettel, úgyhogy, ha szabad kérni, akkor én is megkívánnám, hogy 
engem is hallgassanak meg. 

Tehát én nem gondolom, hogy ez pusztán pénzügy-technikai kérdés. Akkor implicit 
benne van Dancsó képviselő úr véleményében az, hogy az MVM egy olyan tőkeerős 
részvénytársaság, hogy ezt a vételárat minden további nélkül kifizeti, és még hitelre sincs 
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szüksége. Én ezt nem gondolom, de ezek szerint önök így gondolják. Tehát végül is nekem az 
a gondom ezzel az előterjesztéssel, hogy nem ad a tisztelt kormány elég információt a 
képviselőknek ahhoz, hogy felelősséggel tudjanak dönteni. Az itt lezajlott vita számomra ezt 
bizonyítja. Egy egymondatos törvénymódosító szöveg van és egy semmitmondó indokolás 
van hozzá. Ezek alapján egy átlag képviselő, mint jómagam, nincs abban a helyzetben, hogy 
felelősségteljes döntést tudjon hozni, mert Szekeres képviselő úr vegyészmérnök, Balla 
képviselő úr, úgy tudom, ugyancsak vegyészmérnök (Balla György: Geofizikus vagyok, 
fájdalom.), tehát én nem ismerem azokat az információkat olyan mélységben, hogy ezt meg 
tudjam ítélni. Ez volt az én hiányérzetem. 

Ezek után a vitát lezárom és megadom a szót államtitkár asszonynak, hogy ha kíván, 
reagáljon. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Érdeklődéssel hallgattam ezt a vitát, amelyben, egyetértek elnök úrral, 
általános energetikapolitikai vitát folytattunk, ahelyett, hogy arról beszéltünk volna, hogy 
egyébként a nemzeti vagyont növelve megveszünk egy gazdasági társaságot. A privatizációs 
szerződések felülvizsgálata kapcsán szintén a bizottság elé fogunk jönni. Az tanulságos és 
elméleti kérdés, hogy vajon szabad volt-e a közszolgáltatókat, közüzemi szolgáltatókat 
privatizálni, azon közszolgáltatókat, amelyek nemcsak a gazdasági élet szereplőinek, hanem a 
lakosságnak is szolgáltatnak, és a lakosságnak csak piaci alapon szolgáltatni egy állam 
szempontjából semmiképpen nem lehet előnyös. 

Ez a kormány egyértelműen kimondta azt, hogy a közüzemi szolgáltatókat vagy 
közszolgáltatókat semmiképpen nem szeretné extraprofithoz juttatni, és ennek terheit a 
lakosságra átháríttatni ezen cégek által. Ez azért látszik, hogy a privatizáció kapcsán ezen 
cégekre az államnak akkor is, ha adott esetben árhatósági szerepe volt, nem volt jelentős 
befolyása, ezért a lakosság terhei növekedtek jelentős mértékben. Azt meg kell erősítsem, 
hogy amennyiben ezen gazdasági társaságokat az MVM megszerzi, természetesen 
nemzetgazdaságilag kiemelt gazdasági társasággá fogjuk nyilvánítani, ami annyit jelent, hogy 
a nemzeti vagyontörvény alapján kétharmados parlamenti többség fogja védeni. 

Nos, visszatérve az alapvető kérdéshez, a gazdasági társaság vételéhez és a 
kezességhez. Egyértelmű, hogy ezt a „legfeljebb” 875 millió eurót az eladó kérte, 
természetesen az állam oldaláról kezességként, amely összeget, ne legyenek kétségeik, 
nagyon komoly és neves pénzügyi szakértők és jogi irodák támasztanak alá. Ezt az összeget, 
amely Magyarország, a magyar állam és az MVM Zrt. számára az egyik legnagyobb 
tranzakció az elmúlt időszakban, nagyon megalapozott, nagyon átgondolt, komoly szakértői 
átvilágítás és felülvizsgálat kapcsán fogjuk kifizetni. Valóban, ahogy Seszták úr mondta, 
titokszobában láthatják ezeket az anyagokat a szakértők, ezek az anyagok az utolsó percig 
üzleti titokként csak a beavatottak számára hozzáférhetőek. A titokszobában pedig 
természetesen minden részletes anyag hozzáféréséhez az állam garanciákat kért. 

Ezen garancia az a kezesség, amit az MVM a teljes vételárként a tranzakció zárásáig 
ki fog fizetni, ezt a garanciát vállalja most az állam. Csak és kizárólag szeptember 30-ig. Az 
MVM számára egyébként a legfontosabbak és legalapvetőbbek azok a hosszú távú 
gázkereskedelmi szerződések, amelyeket, nem titok, a Gazprommal kötött az E.ON. Ez 
nekünk nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági és energetikai szempontból rendkívül fontos és 
alapvető. A költségvetési egyensúly és a 2013. évi költségvetés érintettsége kapcsán közben 
megérkezett Adorján Richárd úr, az NGM főosztályvezetője, aki nekem segítségemre lesz 
abban, hogy önöket szakértőként megerősítse abban, hogy miért nem érinti ez a 2013. évi 
költségvetést. Ha megengedik, akkor átadnám a szót. 
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ELNÖK: Megkérdezem a bizottságot, hogy igényli-e ezt a kiegészítést. (Nincs 
jelentkező.) A bizottság nem igényli, köszönjük szépen, majd legközelebb, ha szükség lesz rá. 

Szavazás következik arról, hogy a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak 
tartja-e a bizottság. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szíveskedjék jelezni! 
(Szavazás.) Ez elsöprő többség. Ki van ellene? Kettő. És egy tartózkodás mellett a bizottság 
alkalmasnak ítélte általános vitára ezt a törvénymódosító javaslatot. 

Egy előadót kell állítanunk, Babák képviselő úr lesz a bizottság előadója. Köszönöm. 
Akkor innentől átadom az elnöklést Puskás alelnök úrnak. Köszönöm szépen. 
 

(Az ülés vezetését dr. Puskás Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
DR. PUSKÁS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor rátérhetünk a módosító javaslatok tárgyalására. A 
törvényjavaslathoz két képviselői módosító indítvány érkezett, az egyiket Nyikos László 
elnök úr nyújtotta be. Kérdezem elnök urat, hogy van-e kiegészítése ehhez. (Jelzésre.) Nincs. 
Kérdés, hozzászólás? (Nincs jelentkező.) Nincs. Kérdezem a kormány, illetve a tárca 
véleményét. 

 
HEGMANNÉ NEMES SÁRA (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 

Később alakítjuk ki az álláspontunkat, tekintettel arra, hogy most kaptuk meg a módosítókat. 
Így nem tudok álláspontot mondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mi ettől függetlenül kialakítjuk természetesen az 

álláspontunkat. Megadom a szót Pósán László képviselő úrnak. 
 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak azt szeretném jelezni, hogy 

szerintem egy ilyen természetű módosító javaslatot fűzni az egész ügyhöz felesleges. Részint 
azért felesleges, mert az Állami Számvevőszék munkarendjére vonatkozóan a bizottság is tud 
ajánlásokat tenni, egy külön körben. Úgyhogy én azt mondom, ez felesleges. Köszönöm. (Dr. 
Nyikos László távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási szándék? Dancsó 

képviselő úrnak megadom a szót. 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm a szót, alelnök úr. Kicsit bajban vagyok. 

Az Állami Számvevőszék a zárszámadásnál egyébként is véleményezni fogja a költségvetést 
majd 2014-ben, és feltételezem, hogy mivel ilyen nagy horderejű készfizető kezesség 
vállalásáról van szó, erre külön ki fog térni, tehát ezért is fölösleges. Úgy gondolom, inkább 
csak egyfajta bizalmatlanság, amit elnök úr kifejtett a módosító javaslatában. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot. 

(Szavazás.) Nem támogatja senki. Köszönöm szépen. 
Rátérhetünk akkor a másik módosító javaslatra, amit Szekeres és Józsa képviselő urak 

nyújtottak be. 
Gondolom, a kormánynak sincs erről kialakított álláspontja. (Jelzésre.) Kérdezem 

képviselőtársamat, hogy van-e ezzel kapcsolatban vélemény. Tessék, megadom a szót Pósán 
László képviselő úrnak. 

 
DR. PÓSÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Jelezni szeretném, hogy logikailag ugyanaz, mint az 

előző. Olyan dolgokat akar belevenni egy módosító javaslattal, amiket más törvények 
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szabályoznak. Úgyhogy azt gondolom, ez egyszerűen csak arra volt jó, hogy most itt az időt 
húzzuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm, hogy kifejezte a bizalmat irántunk, mert Szekeres képviselő úr 

nyilatkozott, hogy nem tartja általános vitára alkalmasnak, de módosítót mégis nyújtott be 
hozzá. 

Tehát akkor erről foglalunk állást. Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító 
javaslatot. (Szavazás.) Ilyen nincs, tehát a bizottság nem támogatja. 

 
 
 
Tisztelt Képviselőtársaim! Bizonyára tapasztalták, hogy előttünk fekszik egy javaslat, 

amelyet bizottsági módosító javaslatként nyújtunk be, ha ezt a bizottság támogatni fogja. 
Feltételezem, hogy át tudták ezt a néhány sort tekinteni időközben. 

Kérdezem, a minisztériumnak van-e ezzel kapcsolatban álláspontja, vagy ha tetszik, 
akkor egy rövid szóbeli kiegészítést, indoklást is köszönettel vennénk. Főosztályvezető úr? 
Megadom a szót. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök úr. Csak nagyon röviden mondanám el. Tulajdonképpen egy kormánydöntés 
átvezetéséről van szó, amely a múlt év végén született. Ez a holokauszt túlélőinek folyósított 
életjáradék 50 százalékos mértékű emelése. Ezt már nem volt lehetőség a költségvetési 
törvényen átvezeti, amely elrendeli az emelés mértékét, hiszen tavaly év végén, a döntés 
pillanatban már ki volt hirdetve a törvény. Miután azonban ez a törvény rendelkezik az emelés 
mértékéről, ahhoz, hogy ez meg is történhessék január 1-ig visszamenőleges hatállyal, ezért 
módosítani kell a törvényt. Az idő szűkére tekintettel gondolta a kormány, hogy ezt most 
módosító indítványként terjeszti elő. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? Tessék, Dancsó képviselő úr! 
 
DR. DANCSÓ JÓZSEF (Fidesz): Az a kérdésem lenne, hogy a forrásrésze hol 

található meg. A március 1-jei emelésbe van már eleve betervezve az emelés mértéke? Mert 
nem látunk számokat, nem látjuk a másik lábát a megemelt összegnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs további kérdés, akkor főosztályvezető úrnak megadom 

a válaszadás lehetőségét. 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): A kérdés 

mindenképpen jogos, a válasz az, hogy természetesen nem. Tehát amikor a törvényt 
elfogadták, a normaszöveg és az előirányzat teljes összhangban volt, mint minden előirányzat 
esetében. Ezért az előirányzat összege a 42. fejezetben vélhetően nem lesz elegendő. De mivel 
ez felülről nyitott előirányzat, nem igényli az előirányzat módosítását, illetőleg még nem 
történt meg a nagyon pontos számszerűsítés, ezért nem tartotta a kormányzat indokoltnak, 
hogy ebben a pillanatban az előirányzatot is módosítsa. Még egyszer, semmi akadálya a 
magasabb összegű folyósításnak ebből az előirányzatból, hiszen ez egy felülről nyitott 
előirányzat, ami a szabályok változásával nem feltétlenül kerül kiigazításra. De nem zárom ki, 
hogy ez meg fog történni a jövőben, amikor a pontos számítások elkészülnek. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Font Sándor képviselő úrnak adom meg a szót. 
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FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy hány 
élő túlélője, alanya van a mostani módosításunknak, aki jogosult a párizsi békeszerződés 
alapján az életjáradékra, és ez mekkora összeget fog jelenteni, természetesen lefejtve a 
túlélőknek más jogcímen kifizetett juttatást. Tehát kizárólag a párizsi békeszerződésből 
fakadóan ez évente mekkora összeg? Ha már tudjuk ezt az 50 százalékos megemelt mértéket, 
akkor, gondolom, önök már kiszámolták, hogy mekkora összeg lesz ez, hiszen említette, hogy 
felülről nyitott ez a rendszer. És még hány élő alanya van ennek a döntésnek, és mekkora lesz 
ez a megemelt összeg éves szinten? 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Annak érdekében, hogy még gyorsabban 

haladjunk, kérdezem, hogy ki az, aki esetleg még kérdést kíván feltenni. (Nincs jelentkező.) 
Amennyiben nincs több kérdés, akkor megadom a válaszadás lehetőségét főosztályvezető 
úrnak. 

 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Attól tartok, arra nem fogok tudni pontos számot mondani, hogy ez körülbelül hány főt érint. 
Ez nagyjából 500-600 millió forint többletforrást fog igényelni ahhoz képest, mintha nem az 
50 százalékos emelés, hanem az eredeti, a nyugdíjemelés mértékének megfelelő emelése 
történt volna ennek az életjáradéknak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Font képviselő úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Akkor pontosítani szeretném a kérdést. Tehát kizárólag az 

érdekelne, hogy a párizsi békeszerződés idézett cikkelye alapján juttatott életjáradék kifizetése 
éves szinten mennyibe kerül a magyar költségvetésnek, lebontva, mondom, minden más 
juttatási jogosultságot. Hiszen ezeknek az alanyoknak lehet más típusú juttatásuk is koruknál, 
munkahelyüknél és más okoknál fogva. Tehát kizárólag a párizsi békeszerződés cikkelye 
alapján mennyi? És az alanyi létszámot tessenek majd a bizottsághoz eljuttatni egy feljegyzés 
formájában, kérném szépen. Tehát létszám és a párizsi békeszerződés cikkelye alapján az éves 
szinten kifizetett összeget. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr, van még válasza? 
 
DR. ADORJÁN RICHÁRD (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, az egyik kérdésre 

tudok válaszolni. Természetesen a létszám tekintetében tájékoztatjuk a bizottságot a kérés 
szerint. Ami a pontos összeget illeti, 2012-ben az előzetes tényszám szerint 1654,2 millió 
forint volt, ehhez képest a 2013-as költségvetési törvényben rendelkezésre álló előirányzat 
1722,3 millió forint. Ehhez képest jeleztem én, hogy a számítások szerint mintegy 600 millió 
forint többletigénnyel bírhat a mostani módosítás. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben további hozzászólási szándék nincs, akkor 

szavazunk arról, hogy ki támogatja azt, hogy ezt a módosító indítványt a bizottság benyújtsa. 
Kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Tisztelt Bizottság! Tekintettel arra, hogy további módosító indítványt ebben a 
napirendi pontban nem kell tárgyalnunk, a napirendi pontot lezárom. 
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Az egyebek napirend pont keretében kérdezem, hogy van-e valamilyen hozzászólási 
szándék. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor a bizottság ülését bezárom. Államtitkár 
asszonynak és főosztályvezető úrnak köszönjük szépen a részvételét és a segítségét a 
munkánkban. Képviselőtársaimnak pedig további jó munkát kívánok még a mai napra. 

 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 20 óra 16 perc.) 
 
 
 

Dr. Puskás Imre 

a bizottság alelnöke 

 

Dr. Nyikos László 

a bizottság elnöke 
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