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Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról
szóló egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT-
rendelet által kihirdetett, a Magyar Népköztársaság kormánya és a
Mongol Népköztársaság kormánya között az 1972. évi december hó 20.
napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény
megszüntetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről
(T/3753. szám – általános vita)

2. A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi
szerződésről (T/3754. szám – általános vita)

3. Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai
Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a  Norvég
Királyság közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről címmel
benyújtott törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3840. szám –
általános vita)

4. Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai
Unió és tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég
Királyság közötti légiközlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló,
egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izland és
harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő megállapodás
kihirdetéséről címmel benyújtott törvényjavaslat nemzetközi
szerződésről (T/3841. szám – általános vita)

5. A Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya
között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek
építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és
üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló
megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi
szerződésről (T/3891. szám – általános vita)

6. A nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám –
általános vita)

7. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balla Mihály (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Dr. Daher Pierre (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP)
Szabó Vilmos (MSZP)
Vona Gábor (Jobbik)
Jámbor Nándor (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott 

Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Dr. Braun Márton (Fidesz) dr. Vejkey Imrének (KDNP)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Novák Katalin főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Schváb Zoltán helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Toldi Ottó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc.)

Elnöki megnyitó, a napirend ismertetése

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat! Először is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök
mindenkit. Régen találkoztunk. Újrakezdődik a parlamenti szezon, illetve az Országgyűlés
őszi ülésszaka.

A mai bizottsági ülésünk is egy ilyen nyitóülés, hiszen olyan kérdésekről kell
beszélnünk, ami a mai parlamenti napon, illetve a parlamenti héten téma lesz és a Külügyi
bizottság is kijelölt felelőse nemzetközi szerződéseknek. Megállapítom, hogy a bizottságunk a
helyettesítésekkel együtt határozatképes.

Mihalovics Péter helyettesíti Pintér László urat, Szabó Vilmos képviselő úr Kovács
László alelnököt, Kalmár képviselő úr Nagy Andort, és Vejkey Imre képviselőtársunk Braun
Mártont. A bizottságunk határozatképes.

Kezdjük el a munkánkat! Az írásban megadott napirendi pontok előtt még egy fél
mondat erejéig engedjék meg, hogy kívánjak mindenkinek erre a félévre sok erőt, jó munkát
és sok sikert. Vágjunk is bele!

Első napirendi pontunkban a Magyar Köztársaság és Mongólia közötti szociális
biztonságról szóló egyezmény szerepel. (Szabó Vilmos: A napirenddel kapcsolatban!)
Elnézést, írásban elküldtük a napirendet. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki a
napirend elfogadása előtt észrevételt tenne. Tessék!

Szabó Vilmos ügyrendi javaslata a 6. napirendi ponttal kapcsolatban

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Konkrétan a napirenddel
kapcsolatosan a Szocialista Párt frakciója a 6. napirendi pontról úgy vélekedik, hogy
házszabályellenes, de mindenképpen szükségtelen, hogy napirendre kerüljön, hiszen van egy
2020-ig terjedő parlamenti határozat, ezért nem támogatjuk a napirendet.

Tehát azt kérném az elnök úrtól, hogy erről az egyről külön szavazást kérjen, a többi
napirendi pontot természetesen támogatjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Részben amit elmondott a képviselő úr, én is értem,
tudomásul veszem, viszont maga a nemzeti energiastratégia 2030-ig készül, tehát a 2030-ig
tartó időszakról szól maga a stratégia. Az ügyrendi javaslatról kérdezem a többi frakciót, hogy
az ügyrendi kérdéssel, kéréssel kapcsolatban van-e észrevétel, vélemény. (Senki sem
jelentkezik.) Jó.

Határozathozatal az ügyrendi javaslatról

Ki támogatja a Szocialista Párt nevében Szabó képviselő úr által tett indítványt, ezt az
ügyrendi módosítást? (Szavazás.) Három. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat. A
bizottság 16 nem szavazattal ezt az ügyrendi javaslatot elvetette.

A napirend elfogadása

A leszavazott módosító javaslatot követően kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az
írásban elküldött napirendet ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság.
Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság és Mongólia között a szociális biztonságról szóló
egyezmény kihirdetéséről, valamint a 29/1974. (VII. 10.) MT-rendelet által kihirdetett, a
Magyar Népköztársaság kormánya és a Mongol Népköztársaság kormánya között az
1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési
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egyezmény megszüntetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3753.
szám – általános vita)

A Magyar Köztársaság és Ausztrália között a szociális biztonságról szóló
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3754. szám –
általános vita)

Első napirendi pontunkban a Magyarország és Mongólia közötti szociális biztonságról
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló T/3753. számú törvényjavaslat általános vitája szerepel,
illetve ugyanez a célzatú magyar-ausztrál szociális biztonságról szóló egyezmény a T/3754.
számú javaslatban. Javaslom hogy az 1-2. napirendi pontot egyben tárgyaljuk. Természetesen
külön fogunk szavazni róla.

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumból ehhez a két napirendi javaslathoz nagy
tisztelettel köszöntöm Novák Katalin főosztályvezető asszonyt. Meg is adnám a szót, hogy
röviden egészítse ki a két törvényjavaslatot, ezt követően pedig a bizottságunk tagjai kérdezni
fognak, véleményt fognak alkotni, illetve szavazunk az előterjesztésről. Öné a szó.

Novák Katalin (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) hozzászólása

NOVÁK KATALIN f őosztályvezető-helyettes (Nemzeti Erőforrás Minisztérium):
Köszönöm szépen, elnök úr. A kétoldalú szociális biztonsági egyezményeket az európai uniós
szociális biztonsági koordinációs szabályozások főbb elveivel összhangban kötjük. Általában
két okból kezdünk el tárgyalni kétoldalú szociális biztonsági egyezményeket. Az egyik a
gazdasági kapcsolatok fejlesztése egy adott ország relációjában, illetve a másik, ha egy olyan
országgal kezdünk el egyezményt tárgyalni, ahol igen jelentős az ott élő magyarok száma.

A két egyezmény pontosan ebben tér el egymástól. Míg a magyar-mongol egyezmény
fő mozgatórugója, Mongólia rendkívül gyorsan fejlődő gazdaságával kapcsolatos magyar
gazdasági kapcsolatfejlesztési igények, illetve a munkavállalók növekvő száma, mind
Mongóliában a magyar munkavállalóké, mind pedig Magyarországon a mongol
munkavállalóké, addig a magyar-ausztrál szociális biztonsági egyezmény mozgatórugója az
Ausztráliában élő magyarok igen magas száma.

Az ausztrál népszámlálási adatok alapján 67 500 magyar él Ausztráliában. Számukra
szerettük volna biztosítani azt, hogy a nyugdíjjogosultságaik mindenképpen megmaradjanak.
Az egyezmények főbb elvei a jogosultságok megtartása ez a két egyezmény alapvetőn a
nyugdíjbiztosítási kérdésekre koncentrál, és a fő szabályozási köre az, hogy ha egy személy
mindkét országban munkát végzett és egyik országban sem szerez elegendő nyugdíjbiztosítási
időt, amely feljogosítaná nyugdíjra, akkor a két ország úgy állapítja meg a nyugdíja, hogy
összeadja a jogosultsági időket és úgy számítja be, mintha a teljes időt nála töltötte volna a
biztosított. Természetesen az arányosság elve alapján csak a náluk töltött időre arányos
nyugdíjat adja meg. Tehát ha valaki 15 évet dolgozik mondjuk Mongóliában vagy
Ausztráliában és 15 évet Magyarországon, akkor úgy számítják ki a nyugdíját, mintha 30 évet
dolgozott volna mindkét országban, de mindkét ország csak a felét fizeti ki az általa
megállapított nyugdíjösszegnek. Ezenkívül még lényeges - alapvetően a gazdasági
kapcsolatok miatt - a kiküldetési kérdések szabályozása. Egyes vállalatoknak,
vállalkozásoknak fontos az, hogy különösen kulcspozíciókba úgy küldhessenek ki hosszabb,
ám de meghatározott időtartamra munkavállalókat, hogy ez a saját ország
társadalombiztosítási jogszabályai alatt maradhasson. A magyar-mongol szociális biztonsági
egyezmény ezt 24 hónapos időtartamra biztosítja, míg a magyar-ausztrál részben a nagyobb
távolságok miatt ezt hosszabb időtartamra, 48 hónapra. Úgy gondoljuk, hogy mindkét
egyezmény fontos lépés a két ország kapcsolataiban, illetve a magyar-ausztrál egyezmény a
határon túli magyarok jogainak a biztosításában, hiszen a nyugdíjjogosultságokat
érvényesíteni tudják, és az ausztrál egyezmény azt is biztosítja, hogy teljes mértékben
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jogosultak legyenek az ausztráliai nyugdíjuk Magyarországra utalására, ha Magyarországon
kívánnak letelepedni. Mindkét egyezmény törvényhozási hatáskörbe tartozik.

Szeretnénk kérni ehhez a parlament jóváhagyását, illetve szeretnénk kérni, hogy a
tisztelt bizottság támogassa az általános vitára bocsátást.

Szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony. Kérdezem a tisztelt bizottságot,
hogy bármelyik törvényjavaslathoz észrevétel, kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelentkező.)
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/3753.számú
törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatja.

Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki vállalná, hogy a
bizottság véleményét elmondja a mai plenáris ülésen. (Jelzésre:) Vejkey képviselő úr
jelentkezett. Ki támogatja Vejkey képviselő urat? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság
támogatja, Vejkey Imre képviselőtársunk fogja ismertetni a bizottság álláspontját a
törvényjavaslatról.

A 2. napirendi pontunkban szereplő T/3754. számú törvényjavaslatról kérdezem a
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Előadót kell állítanunk a mai plenáris vitára. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki
vállalja. (Jelzésre:) Tilki képviselőtársunk jelentkezett. Ki támogatja Tilki
képviselőtársunkat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja az előadót.

Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és
tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légi
közlekedési megállapodás kihirdetéséről címmel benyújtott T/3840. számú
törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita)

Az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió és
tagállamai, harmadrészről Izland és negyedrészről a Norvég Királyság közötti légi
közlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló, egyrészről az Európai Unió és
tagállamai, másrészről Izland és harmadrészről a Norvég Királyság közötti kiegészítő
megállapodás kihirdetéséről címmel benyújtott T/3841. számú törvényjavaslat
nemzetközi szerződésről (Általános vita)

A következő két napirendi pontunk tárgyalásához az én feljegyzésem szerint Völner
Pál államtitkár úrnak kellene itt lennie. Főosztályvezető asszony, nagyon szépen köszönjük,
hogy velünk volt, és további szép napot kívánunk. (Novák Katalin távozik a tanácsteremből.)

Kérdezem, hogy az államtitkár urat tudja-e valaki helyettesíteni ebben a kérdésben.
(Rövid szünet.) Folytatnánk a bizottsági ülésünket a 3. és a 4. napirendi pont tárgyalásával. A
T/3841. és a 3840. számú törvényjavaslatokról kellene döntenünk, amely az Amerikai
Egyesült Államok, másrészt az Európai Unió tagállamai, harmadrészt Izland, negyedrészt a
Norvég Királyság közötti légi közlekedési megállapodás kihirdetéséről szól, valamint ezen
légi közlekedési megállapodás alkalmazásáról szóló Európai Unió, Izland, Norvégia közötti
kiegészítő megállapodás kihirdetéséről szól. Javaslom, hogy ezt a két napirendi pontot
tárgyaljuk együtt.

Megadom a szót a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselőjének.
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Schváb Zoltán (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) hozzászólása

SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Schváb Zoltán vagyok, a közlekedésért felelős
helyettes államtitkár. Voltam már itt, a bizottság előtt néhány légügyi kérdésben.

Az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Amerikai Egyesült Államok közötti
légi közlekedési megállapodást 2007-ben írták alá. Hazánkban az Országgyűlés és a
tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok közötti légi közlekedési megállapodás
kihirdetését egy kormányrendelettel hirdették ki, ezzel hatályon kívül helyezték. A korábbi
’89. évi kormányrendelettel hirdették ki, ezzel hatályon kívül helyezték a korábbi ’89. évi
kormányrendeletet.

Anélkül, hogy a részletekbe belemennék, annyit szeretnék elmondani, hogy a tervezett
megállapodás által kiterjesztik a második szakaszos légi közlekedésről szóló megállapodás
hatályát Izlandra és Norvégiára is, amelynek következtében a módosított megállapodás
rendelkezéséig Izland és Norvégia vonatkozásában majd úgy kell alkalmazni, mintha azok az
Európai Unió tagállamai volnának.

Minden fél közös szándéka, hogy a meglévő megállapodások keretét figyelembe véve
megnyissák a piacokhoz való hozzáférést, így a lehető legnagyobb előnyt biztosítsák a
fogyasztók, légi társaságok, a munkaerő és a közösségek számára az Atlanti-óceán mindkét
oldalán. Ehhez kapcsolódó és egyben tárgyalandó kiegészítő megállapodás célja az eljárási
szabályok megállapítása Izlandnak és Norvégiának ebben a módosított légi közlekedési
megállapodásban, illetve az ezzel létrehozott vegyesbizottságban és a jegyzőkönyvvel
módosított légi közlekedési megállapodásban meghatározott választott bírósági eljárásban
való részvételének a tekintetében.

Figyelembe vesszük azt, hogy Norvégia, Izland és az európai közös légi közlekedési
térség szerves részét képezi mindkét ország. A megállapodás és a kiegészítő megállapodás
következetes jogi keretet biztosít az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió -
beleértve Izlandot és Norvégiát - és egy egységes légi közlekedési piac között üzemeltetett
légi járatok számára. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a két
törvényjavaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e. (Senki sem jelentkezik.)

Szavazás

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/3840. számú
törvényjavaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú.

Ki támogatja a T/3841. számú törvényjavaslatot hasonló ügyben? (Szavazás.) Ez is
egyhangú. Köszönöm szépen.

Mivel az általános vitán és a plenáris ülésen valószínűleg összevont lesz ennek a két
törvényjavaslatnak a tárgyalása, ezért a két törvényjavaslathoz egy előadót állítanánk, aki
majd együtt fogja ismertetni a bizottság álláspontját a két javaslatról. Ki vállalná? (Vargha
Tamás jelentkezik.) Vargha képviselő úr már nagyon jelentkezett az előbb.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja Vargha Tamás képviselőtársunkat, hogy
a bizottság nevében előadja az álláspontunkat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag
támogatta. (Az elnök és a bizottság munkatársa egyeztet.)

Az 5. napirendi pontunkban a magyar-szlovák közös államhatárt keresztező
szénhidrogén-szállító vezetékek építéséről szóló T/3891. számú törvényjavaslat általános
vitájára térnénk rá. Ehhez szintén a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból kérnénk előadót.
Nem tudom, hogy ki az, aki ebben az ügyben illetékes. (Az elnök és a bizottság munkatársa
egyeztet. – Zaj.)
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A nemzeti energiastratégiáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/3839.
szám – általános vita)

A 6. napirendi pontunkat vennék sorra, mert az 5. napirendi ponthoz érkező
előterjesztő még úton van valahol az épületben. A 6. napirendi pontban a T/3839. számú
határozati javaslat a Nemzeti energiastratégiáról. Hadd kérdezzem meg, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium részéről kit tisztelhetünk önben, mert nekem a memomban nincs.

DR. TOLDI OTTÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Völner Pál államtitkár úr lett
volna a vezető, aki előterjeszti ezt a nemzeti energiastratégiáról szóló anyagot, de én csak egy
főosztályi képviselő vagyok, igaz, én írtam a kollégáimmal a nemzeti energiastratégiát, de úgy
látszik, ha Völner úr van úton, akkor neki kéne mint vezetőnek előterjeszteni az anyagot.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Akkor 5 perc technikai szünetet rendelek el.

(Szünet: 11.23 – 11.28)

ELNÖK: Elnézést kérek a technikai hibáért, ráadásul most kaptuk az információt,
hogy mivel a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál lesznek változtatások, ezért most éppen
vezetői értekezlet van, és szerintem nem értek a végére. Még egyszer: folytatnánk normál
sorrendben, tehát a jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy az 5-6. napirendi pontot vennénk
most sorra.

A Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a
közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével,
fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos
együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi
szerződésről (T/3891. szám – általános vita)

Az 5. napirendi pontunk, a T/3891. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság
kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya közötti, szénhidrogén-szállító vezetékek
építésével, üzemeltetésével kapcsolatos megállapodás kihirdetéséről szólna. Ez egy
kihirdetési törvény, maga a törvényjavaslat elsősorban arról szól, hogy Nagykürtős felől
Balassagyarmaton át egy vezetékfelújítási és üzemzavar-elhárítási pontok kialakításáról
döntöttünk az előző törvényjavaslatnál, amelynek most a kihirdetéséről kell döntenünk. Ehhez
kérném szépen Schváb államtitkár úrnak a kormány részéről való kiegészítését.

Schváb Zoltán hozzászólása (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Egy ilyen együttműködési megállapodásról sok mindent,
azt gondolom, nem lehetne, nem kell mondani. Azt kérem, hogy ezt támogassák, mert ez a
nemzetközisek által megfelelően előkészített megállapodás, ami szükséges ahhoz, hogy a
szénhidrogén-szállító vezetéknek mind az építésével, mind az üzemeltetésével, fenntartásával
és a rekonstrukciójával, üzemzavar-elhárításával kapcsolatosan az eddigiekhez hasonlóan
ebben is együtt tudjunk működni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e kérdés, vélemény? (Senki sem
jelentkezik.)
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Szavazás

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/3891. számú törvényjavaslat
általános vitára bocsátását? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm.
Előadót állítunk. (Dr. Gruber Attila jelentkezik.) Gruber képviselő úr nagyon jelentkezett, bár
energiakérdésekben vannak más kollégáink is,

Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja Gruber képviselő urat a mai általános vita
során a bizottsági álláspont, vélemény megfogalmazásában? (Szavazás.) Köszönöm szépen. A
bizottság egyhangúlag támogatta.

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

A 6. napirendi pontunk a nemzeti energiastratégiáról szóló T/3839. számú
országgyűlési határozati javaslat általános vitára való bocsátására vonatkozik. Schváb
államtitkár urat köszöntöm újra, és a kollégáját arra kérem, hogy legyen kedves bemutatkozni.

DR. TOLDI OTTÓ (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Dr. Toldi Ottó
főosztályvezető-helyettes vagyok az energetikáért felelős helyettes államtitkár képviseletében.

ELNÖK: Üdvözlöm önt is, főosztályvezető-helyettes úr. Akkor nézzük a nemzeti
energiastratégiát! Amikor még nem voltak itt, akkor a napirendi pontunk tárgyalása során a
Szocialista Párt részéről Szabó Vilmos képviselő úr azt kérte, hogy ezt vegyük le a
napirendről. Ügyrendi vita keretében a bizottság nem támogatta a javaslatot és a
napirendünkre vettük, hiszen 2030-ig szóló energiastratégiáról szól a javaslat. Kérem, hogy
szóban egészítsék ki az energiastratégiával kapcsolatos ismereteinket, ezt követően a
képviselőtársaim kérdéseket és véleményeket fognak megfogalmazni, illetve döntést fogunk
hozni az általános vitára való bocsátásról.

Schváb Zoltán hozzászólása (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

SCHVÁB ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Azért is ül itt a szakértő kolléga, hogy ha olyan szakmai
kérdés merülne fel, akkor ő meg tudja válaszolni. Az ellátás biztonsága érdekében
törekednünk kell arra, hogy kiegyensúlyozott energiaforrás- és fogyasztásstuktúrát érjünk el,
őrizzük meg, és mindenképpen vegyük figyelembe a magyar társadalom jólétére és a
gazdaságra gyakorolt hatásokat. Ehhez kell biztosítanunk az energiatakarékosság és az
energiahatékonyság prioritásként való kezelését, illetve a hazai források részarányát,
fenntartását, de lehetőség szerinti növelését.

Azt gondolom, hogy az energiastratégia alapján majd az Országgyűlés megerősíti,
hogy meg kell valósítani a teljes ellátási és fogyasztási lánc átfogó energiahatékonysági
intézkedéseit, illetve az alacsony széndioxid intenzitású villamosenergia-termelés arányának a
növelését, illetve ma az egész Európai Unióban is korszerű, megújuló és alternatív
energiaforrásokra támaszkodó hőtermelés térnyerésének az elősegítését, illetve az alacsony
széndioxid-kibocsátási közlekedési és szállítási módok részarányának a növelését. Azt
gondolom, hogy az Európai Unió és az Európai Unió bizottságai által is erről a kérdésről igen
sokat hallhattunk. Ha van részletes szakmai kérdés, akkor szívesen válaszolunk rá. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy
kinek van kérdése, véleménye. (Jelzésre:) Szabó Vilmos képviselő úr!
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Kérdések, hozzászólások, válaszok

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr!
Tulajdonképpen azon túl, hogy mi azt gondoljuk, a Házszabálynak nem felel meg,
mindenképpen el kell mondjuk, hogy jelenleg érvényben van egy, a 2008 és 2020 közötti
időszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló országgyűlési határozat, amely a 40/2008.
számot viseli. Ez a mostani anyag 2030-ig, illetve 2050-ig kíván kitekintést nyújtani. Azt
gondoljuk, illetve azt látjuk, hogy különösebben újat nem mond általánosságban, olyan nem is
nagyon tűz ki más feladatokat, ugyanakkor vannak eltérések a határozati javaslatban,
különösen az állami tulajdonosi szerepvállalással, az energetikai piac befolyásolásával
kapcsolatosan, amelyek nemkívánatos visszalépést jelentenek az Európai Unió egységesülő

belső energiapiacán. De mondhatnám azt is, hogy kormányzati döntést rögzít az atomerőmű
bővítéséről anélkül, hogy egyébként az emberek vagy az állampolgárok véleményét szélesebb
körben megismerte volna vagy legalábbis erről kutatott volna, ennek semmi jele nincs.

Úgyhogy emiatt tartjuk ezt olyan javaslatnak, amelyet most nem kellene tárgyalni a
parlamentben, hanem vagy a meglévő módosítását kellene a kormányzatnak fontolóra venni,
vagy ha már teljesen újat gondol, akkor viszont ennél sokkal alaposabb előkészítettségű és
tartalmú anyagot előterjeszteni. Összességében mi azt gondoljuk, hogy ez egy újabb
kormányzati látszatintézkedést jelent, de ennél fontosabb a tartalom, mert valóban fontos
kérdésről van szó, és egyébként a Szocialista Párt nyitott arra, hogy a meglévő és az
érvényben lévő energetikai, politikai, energiapolitikai 2008 és ’20 közötti határozatot
megnyissák, a kormányzat, erről tárgyaljunk, beszéljünk és akár bővítsük vagy változtassunk
rajta. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr.
További kérdés, vélemény van-e? (Nincs jelentkező.)
Elolvastam a határozati javaslatot. Amit Szabó képviselő úr elmondott, megmondom

őszintén, én pontosan azt a fajta stratégiát látom az új stratégiai koncepcióban, illetve
határozati javaslatban, amely bizonyos konkrétumokat is kiköt, egyrészt hogy százalékosan
milyen arányban változzon a különböző energiahordozók szerepe 2030-ig, illetve 2050-ig.
Ebben részben konkrét számok is vannak és természetes, hogy mivel ez a határozati javaslat
stratégiát jelent, alapvetően a kereteit adja meg a változásoknak. Ott van egy kitétel, amiről
nem beszélt az atomenergiával kapcsolatban, hogy a Paksi Atomerőművet a következő 20
évre fejleszteni kell, illetve különböző szerviz- és javítási feladatokat el kell látni, hiszen a 30
éve megépített erőmű esetében ez egy nagyon esedékes dolog.

Az tény és való, hogy ma Európában és a világban nagy vita zajlik, különösen a Japán
katasztrófát követően, hogy egyáltalán a világ, Európa hogyan álljon az atomenergiához. Én
ma azt látom, hogy mivel nem tudom pontosan a számokat és nem értek hozzá ilyen
részleteiben, de például a Paksi Atomerőmű huszonegynéhány százalékát adja (Csenger-
Zalán Zsolt: Negyven!), de lehet, hogy többet, akár 40 százalékát is az energiaellátásnak. Most
huszonvalahányban gondolkodtam, de akár 40 százalékát is jelenti a magyar
energiaellátásnak.

Azt látom, hogy maga a stratégia pontosan azt célozza meg, hogy ezekben az
ügyekben egy olyan keretet adjon, ahol minél jobb és minél biztosabb gyakorlati döntéseket
lehet majd hozni különböző törvényjavaslatokon keresztül, illetve különböző határozatokkal.
Természetesen nem mondom azt, hogy ez nem jelenthet vitát, de természetesen erről kell
majd az általános vitát lefolytatnunk a plenáris ülésen, és ezért is azt javaslom, hogy ha nincs
több vélemény, kérdés - ha jól látom a képviselőtársaim tekintete alapján -, döntsünk arról,
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hogy általános vitára bocsátjuk ezt a kérdést. A holnapi nap folyamán a plenáris ülésen le fog
zajlani ennek a határozati javaslatnak az általános vitája.

Legfeljebb még annyit tennék hozzá, hogy ha gondolják, államtitkár úr,
főosztályvezető úr, a Szabó képviselő úr által felvetett kérdésre reagáljanak még, ezt követően
pedig döntést hoznánk a határozati javaslatról.

DR. TOLDI FERENC (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Képviselő Urak! Amikor elkezdtük írni az energiastratégiát egy évvel ezelőtt, akkor azért
éreztük úgy, hogy új stratégiára van szükség, mert senki nem számolt azzal, hogy a feltörekvő

fejlődő országok, ezek közül is elsősorban Kína és némi fáziskéséssel India ilyen hihetetlen
energiaéhséggel fognak pályázni ugyanazokra a beszerzési forrásokra, mint mi. Tehát ez volt
az első nagyon fontos pont.

A második nagyon fontos pont, ami miatt úgy éreztük, hogy szükséges egy új
energiastratégia, az a hazai megújuló energiák minél nagyobb arányú hasznosításba való
bevonása. Csak az élet aztán úgy hozta, hogy ezalatt az egy év alatt is annyi minden történt az
energiapolitikában körülöttünk - lásd fukushimai atombaleset, észak-afrikai tavasz, ha így
lehet nevezni, vagy a német-svájci atomstop -, amely miatt menetközben is kellett
módosítanunk ennek az irománynak az irányultságát, tehát el lehet képzelni, hogy egy 2008-
ban írt anyag ma már nem feltétlenül mindenben támasztja alá a jövő folyását.

És egyébként az energiastratégiába be is építettünk egy olyan automatikus ellenőrző
mechanizmust, ami lehetővé teszi, hogy háromévente felülvizsgáljuk a stratégiának a
teljesülését, illetve az irányait. Az energiapolitika, az energiagazdaság olyan hihetetlenül
intenzíven gyorsuló része a gazdaságnak, hogy szükséges a korrekcióknak a megtartása, ezért
nem bármiféle szakmai ellenérzésből készítettünk egy újat, hanem azért, mert mi magunk is
fenntartjuk azt a jogot, hogy háromévente igenis azt felül kell majd vizsgálni, amit mi írtunk.

A paksi bővítést csak részlegesen tartalmazza az anyag annyiban, amennyiben
kiválthatóak a régi blokkok, tehát ez csak egy ideiglenes helyzet lesz. Csak ennyit szerettem
volna hozzátenni a képviselő úr által elmondottakhoz.

Szavazás

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, további kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy támogatja-e a T/3839. számú
országgyűlési határozati javaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) Tizenhat igen
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Három nem szavazattal a bizottság támogatta
a vitára való bocsátását.

Előadót kell állítanunk. Akkor most felvetődik az, hogy többségi, esetleg kisebbségi
vélemény elmondásához állítsunk-e előadót. Szabó képviselő úrék? Miután kisebbségi
véleményt el lehet mondani a plenáris vitán, ki vállalná a többségi véleményt elmondani a
holnapi plenáris általános vitán? (Jelzésre:) Nincs túl sok jelentkező.

Vejkey képviselő úr jelentkezett, hogy elmondja a bizottság többségi véleményét. A
kisebbségi vélemény kapcsán Szabó Vilmos képviselő úr jelentkezett. Ki támogatja a két
képviselőt feladatában? (Szavazás.) Köszönjük szépen.

Tehát a napirendi pontunk tárgyalását ezzel lezárom. Köszönöm szépen az államtitkár
úrnak, hogy a segítségünkre voltak. További szép napot kívánunk!

Elérkeztünk az „Egyebek” témakörhöz.

Egyebek

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az „Egyebek” között van-e észrevétel. (Nincs
jelzés.)
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Amennyiben nincs, én két rövid dolgot mondanék el. Legelőször is a zárszámadás
tárgyalása, valamint a Külügyminisztérium közbeszerzés alóli mentesítési kérelme miatt
holnap, kedden is kell bizottsági ülést tartanunk 10 órától. A közbeszerzés alóli mentesítésre
való kérelmét a Külügyminisztérium titkárságán megtekinthetik. A Külügyi bizottságnak van
egyedül joga a Külügyminisztériummal kapcsolatban egy ilyen mentességet megadni és
ennek a formális, illetve ha nem is formális, de fontos feladatunk közül az egyik teendőnk, ezt
el kéne végeznünk a holnapi nap folyamán. Ezen kívül a zárszámadással kapcsolatosan
felvetett kérdésekről is tárgyalnunk kellene, ez lesz a holnapi napon.

A másik: rövid, kétmondatos összefoglalót engedjenek meg nekem arról, hogy a múlt
hét elején a külügyi bizottságok elnökeinek volt egy találkozója Varsóban, ezt mindig a
házigazda, a soros elnökség adja és Kovács László alelnök úrral, illetve Korányi Noémi
tanácsadóval részt vettünk a külügyi bizottsági találkozón, amelynek kiemelt témája a keleti
partnerség volt, hiszen tudjuk, hogy a lengyelek számára ez egy kiemelt feladat, kiemelt
prioritás az elnökség folyamán.

Azt meg kell mondani, hogy a kétnapos konferencián a keleti partnerség ügyekben
nem volt teljesen egységes álláspontja a bizottsági elnököknek. Persze tudomásul vesszük azt,
hogy részben a lengyel elnökség számára, illetve több európai uniós tagország számára fontos
kérdést takarnak a keleti partnerség ügyében, természetes dolog volt, hogy a magunk részéről
is ezt a keleti partnerségi folyamatot támogatjuk. Szeptember végén lesz a keleti partnerségi
csúcstalálkozó – úgy tudom – Varsóban, ahol természetesen Magyarország is nagyon aktív
szerepet fog vállalni, hiszen a köszöntő beszédek közül három fog elhangozni, amúgy kettő

szokott: a házigazda országok, tehát a lengyel miniszterelnök, illetve, ha minden igaz, akkor a
magyar miniszterelnök és az Európai Bizottságnak a vezetője fog köszöntőt tartani a keleti
partnerség kapcsán, ez lesz egy csúcstalálkozója a lengyel elnökségnek.

Erről is beszéltünk a külügyi bizottsági elnöki találkozón, illetve felvetődik az a
változás, hogy a külügyi bizottsági elnöki találkozó, maga ez a COFACC sokkal nagyobb
biztonságpolitikai kitekintést kaphasson a következő időszakban az európai közösségen belül.
Ezért maga ez a külügyi bizottsági tanácskozás részben formailag, részben operatív módon -
ezt nagyon furcsa elmondani - kicsit át fog alakulni, és több közös találkozója lesz az Európai
Parlamentben illetve védelmi ügyekben is fontos szerepet szánnánk vagy szánnának a
tagországok a külügyi bizottsági elnöki találkozóknak. Tehát olyan feladatokat fogunk
magunkra is venni, amelyek kifejezetten védelmi kérdéseket is jelentenek. Ennek a formájáról
még zajlanak a viták, hiszen vannak olyan érdekeltek, akik ezt teljesen be szeretnék vinni egy
ilyen európai fórumba, egy új intézményi struktúrába. Vannak, akik meg azt mondják még
ma, hogy ezt a struktúrát, amit most tartunk, nem úgy kellene megbolygatni, hogy létrehozunk
egy olyan intézményi háttért, amelyen mondjuk esetleg a most megszűnő nyugat-európai
régiónak az adminisztrációját átmentenénk egy újabb hivatalnak, vagy hivatali, vagy
intézményi rendszerbe. Tehát maga a változás elindult, a konkrét változásnak a tételei majd a
következő bizottsági elnöki találkozóra már ki fog alakulni. A lengyel elnökségnek az is a
dolga, hogy ezt a kérdést is koordinálja parlamenti dimenzióban.

Röviden erről szólt volna a varsói találkozó, ahol, meg kell mondani őszintén,
vendéglátóink nagyon jól végezték a munkájukat. Nagyon szívélyes volt a vendéglátás
egyrészt; másrészt pedig fontosnak tartották azt, hogy a soros elnökségi folyamatban az előző
elnökséget adó Magyarország, illetve a következő elnökségeket adó Ciprus és Dánia szerepet
kapjon; illetve formálisan is az elnökség fontosnak tartotta azt, hogy jelen legyünk a
különböző rendezvényeken és kiemelten odafigyeltek az elnökségekre, amelyek előttük,
illetve az utána zajló időszakban lesznek.

Röviden ennyi, és erről természetesen, ha valaki igényli, majd lesz egy írásos
összefoglaló is, amelyet az elnökség részéről majd Korányi Noémi fog összeállítani.
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Amennyiben nincs kérdés, vélemény az egyebek között, (Nincs jelzés.) akkor a
bizottsági ülésünket bezárom azzal, hogy holnap 10 órakor találkozunk hasonló formában.
További szép napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 48 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta, Vicai Erika, Turkovics Istvánné.


