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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyar-román
államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel
kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
nemzetközi szerződésről (T/187. szám)
(Általános vita)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Dr. Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Kőszegi Zoltán (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP)
Szabó Vilmos (MSZP)
Szávay István (Jobbik)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)
Dr. Dorosz Dávid (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Zagyva György Gyula (Jobbik) Szávay Istvánnak (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Benkó Krisztina (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Mielőtt megnyitnám az ülést,
engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem körünkben régi-új tagként Szabó Vilmos
urat, aki június 1-jével bizottságunk tagja. Régóta dolgozik ebben a bizottságban, illetve
időszakonként államtitkárként is működött mind a Külügyminisztériumban, mind a határon
túli ügyekben. Nagy tisztelettel köszöntöm őt még egyszer.

Mivel úgy látom, hogy a bizottság majdnem teljes létszámú, illetve Szávay képviselő
úr helyettesíti Zagyva képviselő urat, nincs más dolgunk most elsőre, minthogy a napirendet
elfogadjuk. Ki támogatja a mai napirendünket? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú a
napirend támogatottsága.

A Magyar Köztársaság kormánya és Románia kormánya között a magyar-román
államhatárt keresztező földgázszállító vezetékekkel, valamint villamos távvezetékekkel
kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat
nemzetközi szerződésről (T/187. szám)

Köszöntöm az első napirendi pontunkhoz, amely a Magyar Köztársaság kormánya és
Románia kormánya között a magyar-román államhatárt keresztező földgázszállító vezetékkel,
valamint villamos-távvezetékekkel kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás
kihirdetéséről szóló T/187. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátásáról való
döntés. Ehhez a napirendi ponthoz köszöntöm Völner Pál urat, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkárát és munkatársát, Benkó Krisztinát. Köszöntöm önöket.

Kérem államtitkár urat, hogy röviden foglalja össze ezt a megállapodást, és utána a
bizottság dönt arról, hogy támogatja-e.

Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése
DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök

Úr! Tisztelt Bizottság! A 2007. évi LXXXIX. törvény alapján kormányközi megállapodás
szükséges ahhoz, hogy ezen távvezetékek határpontjai meghatározásra kerüljenek. Jelenleg is
a Nabucco vezeték, illetve a már meglévő 400 kilovoltos vezeték kérdésében május 12-én
aláírásra került ez a kormányközi egyezmény, és ennek a kihirdetését szolgálná ez a törvény.
A beruházás kivitelezője a Földgázszállító Zrt., és ehhez kérjük a bizottság támogatását, hogy
a parlament elé kerülhessen a törvényjavaslat.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr ezt a rövid összefoglalót. Kérdezem a
bizottságot, hogy van-e kérdés, vélemény a szerződés kihirdetésével kapcsolatban. Szávay
képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Szeretném kérdezni, hogy a
sürgősséget mi indokolja?

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A sürgősség
kérdésében kötbérfizetési kötelezettség állna fenn a kivitelezés során, amennyiben a
megfelelő engedélyek és egyezmények, illetve a törvény nem kerülne kihirdetésre.
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Határozathozatal
ELNÖK: További kérdés, vélemény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a

tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/187. számú törvényjavaslat általános vitára való
bocsátását? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem.

A bizottság tehát 18 igen szavazattal és 2 ellenszavazattal támogatja az általános vitára
való bocsátást.

A bizottságnak előadót kell állítania. Eszerint kell állítanunk egy többségi előadót.
(Dr. Gruber Attila jelentkezik.) Gruber képviselőtársunk jelentkezett már előzetesen
előadóként. Ki támogatja képviselő urat, hogy előadója legyen a bizottságnak? (Szavazás.)
Egyhangú. A kisebbségi vélemény megfogalmazására tart-e igényt Szávay képviselő úr?
(Szávay István: Igen.) És el is vállalja a képviselő úr a kisebbségi vélemény ismertetését?
(Szávay István: Igen.) Akkor kérdezem, hogy ki támogatja Szávay képviselő urat abban, hogy
a kisebbségi véleményt előterjessze? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Köszönöm szépen államtitkár úrnak és kolléganőjének, hogy velünk voltak, további
szép napot kívánok.

Egyebek

Második napirendi pontunk az egyebek lenne. Tisztelt Bizottság! Az egyebek
kérdéskörben a mai napon lenne egy döntéshozatali javaslatom. Ennek az a lényege, hogy
több bizottságban is láttuk és tapasztaltuk azt, hogy az elmúlt 8 év esetleges vitatott ügyeiről
albizottságot hoztak létre az állandó bizottságok. Én ma azzal az előterjesztéssel élnék, hogy a
Külügyi bizottság is hozzon létre egy ilyen albizottságot, amelynek a címe az elmúlt 8 év
esetleges kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottság. Ha megengedik, az
előterjesztésemben az is benne van, és természetesen ez egy ügyrendi vitát is jelentene
esetleg, illetve tartalmi vitát is, hogy egy 5 fős ilyen albizottságot hozzunk létre: 3
kormánypárti képviselővel a Fidesz-KDNP részéről és 2 ellenzéki képviselővel.

Ezzel az albizottság létrehozásával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?
Alelnök úr!

KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Három ellenzéki párt van, tehát akkor egy kimarad a
bizottságból, ha jól értettem a számokat.

ELNÖK: Igen. Viszont nyitott lennék arra is, hogy akár egy 7 fős bizottság legyen,
ahol 4:3 az arány. Egy dolgot szeretnék, hogy a kormánypárti képviselőtársak többen
legyenek ebben az albizottságban. Szávay képviselő úr jelentkezett.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Nyilván akceptálhatók az elnök úr
által elmondottak a kormánypárti képviselők többségére vonatkozóan természetesen. Viszont
mi szerintem támogatnánk azt, hogy mind a három ellenzéki párt meg tudjon ebben a
bizottságban jelenni, ha elnök úr egy 4:3-as bizottságot, egy 7 fős bizottságot javasol, akkor
ez részünkről elfogadható. Köszönöm.

ELNÖK: Az LMP részéről is gondolom, ez a kérdés.

DR. DOROSZ DÁVID (LMP): Hogy átvágjuk a gordiuszi csomót, mi a többi
bizottságban sem vállaltunk szerepet és nem támogatjuk az ilyen albizottságok létrehozását,
tehát innentől kezdve nem kérünk ebben a bizottságban sem helyet. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen ezt a véleményt. Akkor ezek szerint marad az a felállás,
hogy 3:2. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az előterjesztés, illetve az albizottság



- 7 -

létrehozásával ki az, aki egyetért. (Szavazás.) 16 igen. Ki nem ért egyet? (Szavazás.) 1 nem.
Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás.

A bizottság tehát támogatta az albizottság létrehozását.
Kérem, hogy a frakciók részéről a hét folyamán a nevekről tájékoztassák a titkárságot.

A Fidesz-KDNP részéről mi is a héten fogjuk tájékoztatni a titkárságot, illetve a bizottság
elnökségét, hogy kik vennének részt ebben az albizottságban. Természetesen azzal a
felállással, hogy 2 fideszes és 1 KDNP-s képviselő venne részt a mi részünkről ebben a
tevékenységben.

Amennyiben ehhez a napirendi ponthoz nincs vélemény, hozzáfűznivaló, akkor
lépjünk tovább. Egy technikai dolgot kellene még megtennünk. Mivel holnap a bizottsági
ülésünk tartalmi része a hétvégi szlovákiai választásokról való tájékoztató, véleményem
szerint, ismereteim szerint a Külügyminisztérium fogja kérni ennek a zárt ülésen való
tárgyalását. Ezért az elmúlt években kialakított szabály szerint egy titoktartási nyilatkozatot
kell minden képviselőtársunknak kitölteni a bizottsági ülésekkel kapcsolatban. Ez azt jelenti,
hogy most kitöltjük ezt, és a következő ülésekre már nem kell mindig, hanem lesznek olyan
esetleges kérések, amikor egy-egy alkalommal még ezt meg kell erősíteni. De a nyilatkozat
kiadását már most megtesszük az egész időszakra, de ezt a nyomtatványt minden
képviselőtársunknak ki kellene most tölteni, van rá néhány percünk a plenáris ülés kezdetéig.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy egyebek témakörben van-e további vélemény,
téma, kérdés? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor az ülés lezárása előtt tájékoztatom a
bizottságot, hogy a holnapi ülésünk 11.30 órakor kezdődne a Külügyminisztérium kérése
szerinti időpontban, ahol tájékoztatót fogunk meghallgatni a hétvégi szlovák választásokról.
Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Annyi kérdésem lenne, hogy ha már a szlovák
választásokról kapunk tájékoztatót, hogy valami hasonló formában nem fog-e esetleg szóba
kerülni a múlt heti vajdasági nemzeti tanácsi választás? Ezzel kapcsolatban is biztosan
lennének releváns információi a Külügyminisztériumnak. Köszönöm.

ELNÖK: Tájékoztatni fogom a Külügyminisztériumot, hogy ebben a kérdéskörben is
legyen egy esetleges rövid beszámoló, de kifejezetten magában a napirendben a szlovák
választásokat kértem, ezért is időzítettük 15-ére az ülést, hogy addigra lássunk egy elemzett és
értékelt gyors képet a hétvégi eseményekről.

Miután a vajdasági választásokon úgy tudom, hogy több képviselőtársunk is részt vett,
természetesen amennyiben a Külügyminisztérium erről kíván szólni, lehet szólni. Másrészt
pedig az egyebek között ilyenkor, ha van egy választási megfigyelés, akkor az ott részt vett
képviselőtársaink szoktak tapasztalataikról egy rövid összefoglalót mondani, és szerintem
ebben a két dologban tudunk tájékoztatást kapni a vajdasági választásokról, ahol alapvetően
sikeres szereplés volt, és kifejezetten az volt az ember érzése, hogy normál menetrendben
mentek az ottani választások.

Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, a mai ülésünket bezárom, és a holnapi
napra várom tisztelettel képviselőtársaimat. További szép napot!

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 19 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


