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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
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke
Gyöngyösi Márton (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Braun Márton (Fidesz)
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Mihalovics Péter (Fidesz)
Pintér László (Fidesz)
Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Vargha Tamás (Fidesz)
Szabó Vilmos (MSZP)
Vona Gábor (Jobbik)
Jámbor Nándor (Jobbik)
Kalmár Ferenc András (KDNP)
Ertsey Katalin (LMP)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Tilki Attilának (Fidesz)
Dr. Daher Pierre (Fidesz) távozása után dr. Gruber Attilának (Fidesz)
Harangozó Gábor (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Dr. Vejkey Imre (KDNP) dr. Braun Mártonnak (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Olajos Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Jelen volt

Dr. Toldi Ottó főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Úgy látom, hogy a helyettesítésekkel határozatképes a bizottságunk. Braun
képviselő úr helyettesíti Vejkey képviselő urat, Pintér képviselő úr Mihalovics Péter képviselő
urat, Tilki képviselő úr Gruber képviselő urat, és Kalmár képviselő úr helyettesíti Nagy Andor
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes.

Az írásban kiküldött meghívó szerint ma a nemzeti energiastratégiáról határozati
javaslatnak - H/3839. számú javaslat – a módosító javaslatairól kell döntenünk. Ehhez a
napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm Olajos Péter államtitkár urat és munkatársát
Toldi Ottó főosztályvezető-helyettes urat, aki ebben a kérdésben a bizottságunknak a
rendelkezésére állt az elmúlt időszakban pontosan ezzel a kérdéssel kapcsolatban.

A nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám) (Módosító
javaslatok megvitatása)

A kiosztott részletes vitát előkészítő tervezet szerint szavazunk az egyes ajánlási
pontokról, az egyes összefüggő ajánlási pontokról egyszerre szavazunk. 23 pont van. Én
elmondom a módosító javaslatot, és ezt követően pedig kérem a tárca ajánlását, véleményét a
módosító javaslatról, és ezt követően, hogy a bizottságunk támogatja-e. Kérdezem a tisztelt
bizottságot, hogy ehhez észrevétel, kiegészíteni való van-e. (Nincs jelentkező.) Amennyiben
nincs, Szabó Vilmos képviselő úr most jelezte, hogy Harangozó Gábor képviselőtársunkat
helyettesíti.

Az 1-es pontban Puch László és képviselőtársai módosító javaslata a H/3839 10/1.
számú módosító javaslat, ami összefügg a 4. és a 23. ponttal. Kérdezem a tárcát.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
Tisztelt Elnök Úr! Nagy szeretettel üdvözlöm én is a bizottság tagjai és az elnök urat. Sem az
1-est, sem a 4-est, sem a 23-ast nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki támogatja az 1-es módosító javaslatot? (Szavazás.) 4
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12. Tartózkodás? (Szavazás.) 3. A bizottság nem
támogatta.

A 2-es módosító javaslat Jávor Benedek és Szilágyi László képviselő urak javaslata.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 12 nem, 3
tartózkodással a bizottság nem támogatta.

A 3-as ajánlási pontban Jávor Benedek és Szilágyi László képviselő urak módosítója.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. (Dr.
Horváth János érkezik az ülésterembe.) János bátyánk megérkezett, nemmel szavazott, tehát
akkor 16 nemmel a bizottság nem támogatta.

A 4-esről már szavaztunk. Az 5-ös ajánlásban Puch László és képviselőtársai.
Kérdezem a kormányt. Ez összefügg a 8-assal.
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DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány sem az 5-öst, sem a 8-ast nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 13 nem, 3
tartózkodással a bizottság nem támogatta.

A 6-os számú ajánlásban Jávor Benedek és Szilágyi képviselő urak módosító javaslata.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 16 nemmel
a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot.

A 7-es ajánlás, amely összefügg a 15-össel.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány egyiket sem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 13 nem, 3
tartózkodással a bizottság nem támogatta.

A 9-es ajánlási pontban Jávor és Szilágyi képviselő urak módosító javaslata.
Kormány?

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 16 nemmel
a bizottság nem támogatta.

A 10-es pontban Puch képviselő úr és társai.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 17 nemmel
a bizottság nem támogatta.

A 11-es ajánlási pont, amely összefügg a 18-assal, Puch, Józsa és további képviselők
módosítása.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 7 igen, 13 nemmel
a bizottság nem támogatta.

A 12-es pont Puch László és képviselőtársai indítványa.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 16 nemmel
a bizottság nem támogatta.
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A 13-asban Jávor Benedek és Szilágyi László módosító javaslata.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 17 nemmel
a bizottság nem támogatta. (Dr. Gruber Attila közbeszól.) Kérem, hogy a nemeket számoljuk
újra! (Szavazás.) 17, igaza van a képviselő úrnak.

A 14. pontban Puch László és képviselőtársai.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 7 igen, 14 nemmel
a bizottság nem támogatta.

A 16-os pontban Jávor Benedek és Szilágyi László módosító javaslata.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 14 nem, 3
tartózkodással a bizottság nem támogatta.

A 17-es ajánlási pontban Jávor és Szilágyi képviselő urak újfent.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 17 nemmel
a bizottság nem támogatta.

A 19-esben szintén Jávor és Szilágyi képviselő urak módosító javaslata.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 17 nemmel
a bizottság nem támogatta.

A 20. pontban szintén Jávor és Szilágyi képviselőtársaink.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 17 nemmel
a bizottság nem támogatta.

A 21-es ajánlási pontban Puch László és képviselőtársai.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság
egyhangúlag támogatta.
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A 22. pontban Jávor és Szilágyi képviselő urak.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 4 igen, 17 nemmel
a bizottság nem támogatta.

A 24. pontban Ipkovich képviselőtársunk módosító javaslata.

DR. OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja. (Szavazás.) 3 igen, 17 nem, 1
tartózkodással a bizottság nem támogatta. Ezzel végére értünk az ajánlási pontoknak.
Kérdezem a kormány képviselőjét és a tisztelt bizottságot, hogy van-e olyan pont, amit nem
tárgyaltunk. (Nincs jelentkező.) Ezek szerint nincsen. Köszönöm szépen. Ezzel első napirendi
pontunkat lezártnak tekintem.

Egyebek

A második napirendünk az egyebek. Engedje meg a tisztelt bizottság, hogy egy rövid,
kétmondatos tájékoztatást adjak: a múlt héten Hörcsik elnök úrral Strasbourgban jártunk, ahol
az Euronest alakuló fórumán voltunk együtt, amelynek a lényege, hogy az Európai Parlament
és a keleti partnerség tagországai között egy olyan fórum jött létre, ahol egyeztetni tudják a
keleti partnerségi ügyeket.

Kettős érzéssel jöttünk el a fórumról. Egyrészt ebben mi mint elnökséget adó, előző
félévi elnökséget adó ország, illetve a jelenlegi és a következő elnökséget adó országok
képviselői vettek részt egyfajta konzultációs és megfigyelői rendszerben. Ez így is lesz majd a
jövőre nézve. Azért kettős érzéssel jöttünk vissza, mert egyrészt fontosnak tartjuk ezt a
fórumot, másrészt nagyon súlyos problémák vetődtek fel magán a fórumon a keleti
partnerségi országok és más relációk közötti kapcsolatban. Itt egyértelmű dolog, hogy lényegi
kérdés volt a Hegyi-Karabah kérdésének a rendezése, másrészt a belorusz-helyzet ma is
nagyon nehézkes megoldása, hiszen az európai közösség Lukasenko elnökkel nem tartja,
illetve nincs beutazási lehetősége nyugat-európai országokba, viszont nagyon nehéz azt ma
megtalálni, hogy kik azok az ellenzéki vezetők, akikkel konzultációt lehetne folytatni az
ország jövőjéről, és természetesen felvetődött a grúz-orosz konfliktus. Tehát azt lehet látni,
hogy ez nagyon fontos és nagyon jó fórum, viszont hozzá kell tenni, hogy vannak nagyon-
nagyon nehéz konfliktusos helyzetek, amiket a keleti partnerségi országokban meg kell
oldani. Nagy bizakodással és sok-sok reménnyel tekintett ez a fórum is a 29-i, 30-i keleti
partnerségi csúcsra, amely Varsóban lesz, de természetesen ennek a fórumnak, egyáltalán
mint ilyen parlamenti együttműködésnek, a jövőben is nagyon sok feladata lesz. Erről szólt az
a két nap, amelyen részt vettünk, nagyon sok tanulsága van, és természetesen majd rövid
összefoglalót fogunk kérni az ottani szereplőktől, illetve titkárságoktól. Bízom benne, hogy
akit érdekel a kérdés, az a nyitott válaszokat meg fogja találni az Európai Parlament honlapján
is, hiszen ott részletesen van jegyzőkönyv, illetve a tanácskozásokkal kapcsolatos döntések.
Érdekes helyzet volt az egész tanácskozás, de meg kell vallani őszintén, hogy nem könnyű
azoknak a dolga, akik a fórumnak, ennek a parlamenti együttműködésnek az aktív részesei,
illetve részesei lesznek a jövőben. Ennyi lett volna.

Kérdezem a tisztelt bizottságtól, hogy az van-e az egyebekben hozzáfűznivaló?
Horváth János képviselő úr!
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DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Ha szabad idehoznom, a Külügyi
bizottsághoz tartozik részben, gondolom, a finnugor téma. Hiszen annak kulturális és egyéb
vonatkozásai talán elsődlegesek. Mégis nekünk, Külügyi bizottságnak talán kívánatos rálátni.
Nevezetesen arról van szó, hogy a finnugor évenkénti vagy kétévenkénti konferenciát, aminek
jelentősége, ugye tudjuk azt, hogy három szuverén ország, Magyarország, Finnország és
Észtország, és Magyarország a legnagyobb ezekben, és számos oroszországi és északi
országokban lévő népeknek az együttese ez, úgy néz ki, hogy ez az idei évre tervezett
konferencia, amelyik esztendőkön át megtörtént, mintha most megszűnne lenni, vagy nem
folytatódna. Korábban az esemény jelentős volt, én magam is voltam talán valakikkel, azt
hiszem Tallinban vagy Helsinkiben pár évvel ezelőtt, akkor Mádl Ferenc köztársasági elnök
úrral, hogy tudomásul vesszük-e, vagy egyáltalán nem kívánjuk észrevenni, hogy ez a
nemzetközi együttműködés mintha megkérdőjeleződött volna költségvetési oldalról vagy más
oldalról.

Ha ez csupán egy beszámoló a bizottságnak, akkor kérem úgy tekinteni, ha több is
annál, akkor talán napirendre is kívánja elnök úr venni valamikor. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen akkor kérem a titkárságot, hogy ennek
majd nézzünk utána, hogy mi a helyzet a finnugor találkozókkal a következő időszakban. Az
a helyzet, hogy azért nagyon sokféle vita zajlik ma a világban a különböző nyelvi és történeti
rokonságokat illetően. Bennem is többféle kétség van, bár az én eredeti szakmám alapján
finnugrisztikát tanultam, de meg kell vallanom őszintén, hogy sok érdekes momentum van
abban a gondolkodásmódban is, ami a magyar közösséget is tekinti, de ezt a vitát most nem
szeretném megnyitni. Tény és való, hogy a finnugor konferencia és kapcsolatok nagyon
sokféle szempontból fontosak Magyarország szempontjából is, de természetesen utána fogunk
nézni, hogy mi ma az állás ebben a kérdésben, hogy mi a helyzet. Szabó Vilmos képviselő úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni Horváth
Jánoshoz, magam is nagyon fontosnak tartom, és támogatom az elnök úr felvetését. Emlékeim
szerint a jövő évben esedékes az elnököknek, már a finnugor országok, illetve Oroszország
elnökének a találkozója, és megint csak a sajtóra visszaemlékezve, Németh Zsolt államtitkár
úrnak a moszkvai látogatásáról megjelent híradásban én azt láttam, hogy szerepelt, hogy erről
a témáról ő egyeztetett a tárgyalásai során is, nyilván más érintettekkel is, de akkor a
Külügyminisztériumot kérjük meg, ahogy az elnök úr mondta, hogy kapjunk erről
beszámolót. Illetve folyamatosan, azt gondolom, hogy fontos, hogy legyünk képben az
előkészületekről. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor több irányú a kérdés. Természetesen kérünk
egy rövid összefoglalót a Külügyminisztériumtól, és ez majd megtekinthető lesz, illetve ha
olyan az anyag, akkor természetesen továbbítjuk a képviselői e-mailcímekre. További
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megjegyzés, kérés, vélemény? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, bizottsági ülésünket
lezárom, további szép napot kívánok mindenkinek.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)

Balla Mihály
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


