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Napirendi javaslat  
 

1. Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság 
alapításáról szóló egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 
törv.j. nemzetk. szerződésről (T/4400. szám)  
(Általános vita) 

2. A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv 
E, F és G függelékeinek kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről 
(T/4401. szám)  
(Általános vita) 

3. A Magyar Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között az 
energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/4443. szám) 
(Általános vita) 

4. 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  
Dr. Braun Márton (Fidesz)  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Jámbor Nándor (Jobbik)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Ertsey Katalin (LMP)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Kovács László (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)  
Mihalovics Péter (Fidesz) Pintér Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Nagy Andor (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)   
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
  
 

Jelenlévők 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. A helyettesítéseket ismertetném. Pintér 
képviselő úr helyettesíti Mihalovics képviselőtársunkat, Szabó Vilmos képviselő Kovács 
László alelnök urat és Vejkey Imre képviselőtársunk Nagy Andor képviselőtársunkat. 

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. Az írásban megküldött 
napirenddel kapcsolatban kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy van-e valakinek a napirenddel 
kapcsolatos kiegészítenivalója, véleménye. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja mai napirendünket. (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Az EUROFIMA Európai Vasúti Gördül őállomány-finanszírozási Társaság 
alapításáról szóló egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló törv.j. 
nemzetk. szerződésről (T/4400. szám) 

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény 
(COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv E, F 
és G függelékeinek kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/4401. szám) 

Mind a három napirendi pontunkhoz nagy tisztelettel köszöntöm Völner Pál 
államtitkár urat és munkatársait, Pető Krisztina tanácsadó hölgyet és Kiss Attila közigazgatási 
tanácsadó urat. Három nemzetközi szerződés van a napirendünkön, a T/4400. számú 
törvényjavaslat, amely az Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság 
alapításáról szóló egyezmény és annak kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat, illetve a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról szóló 
jegyzőkönyv E, F és G függelékeinek kihirdetéséről szóló T/4401. számú törvényjavaslat 
általános vitája, a harmadik napirendi pontunk pedig a Magyar Köztársaság kormánya és a 
Horvát Köztársaság kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében 
történő együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/4443. számú 
törvényjavaslat általános vitára való bocsátása. 

Meg is adnám államtitkár úrnak a szót, és szerintem az első és második napirendi 
pontot akár egyben is össze tudná nekünk foglalni államtitkár úr, és ezt követően külön 
fogunk szavazni a két napirendi pontról. 

Nagy tisztelettel köszöntöm önöket még egyszer. 

Dr. Völner Pál nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelettel köszöntöm én is a bizottság tagjait. Tehát a két vasúti egyezmény közül 
az egyik az EUROFIMA egyezmény, amely már 1991 óta működik. A kormány határozata 
alapján a csatlakozás megtörtént, a kihirdetés általunk ismeretlen okból elmaradt, és ezért 
kezdeményeztük, hogy a parlament ezt fogadja el. Gyakorlatilag a MÁV már él ezekkel a 
lehetőségekkel, hiszen a gördülőállománynál a kedvezményes hiteleket így tudta az elmúlt 
években is igénybe venni. 

A másik a COTIF-fal kapcsolatos egyezmény, mégpedig miután az Unió is csatlakozni 
tudott az egyezményhez, azokat a bizonyos fenntartásokat, amelyeket az uniós tagság követelt 
meg a részünkről, gyakorlatilag ezzel a módosítással tudjuk rendezni, és ebben is kérjük a 
bizottság támogatását. 
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Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
bármely javaslathoz kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló van-e. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/4400. számú törvényjavaslat 
általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) 

A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Előadót kell állítanunk a mai ülésen, a bizottság nevében kell, hogy elhangozzon. 

Kalmár Ferenc képviselőtársunk jelentkezett erre a megbízatásra. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, ki támogatja képviselő urat. (Szavazás.)  

Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 
A második napirendi pontunk a T/4401. számú törvényjavaslat. Kérdezem a tisztelt 

bizottságtól, hogy ki támogatja. (Szavazás.) 
A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Itt is állítunk előadót. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki vállalná a bizottság 

álláspontjának ismertetését a mai plenáris ülésen. (Dr. Horváth János: Valaki, aki még sose 
volt! – Dr. Gruber Attila: János bácsi! – Derültség.) 

Vejkey képviselő úr jelentkezett. Nagyon szépen köszönjük, képviselő úr. Ki 
támogatja képviselő urat ebben a megbízatásában? (Szavazás.) 

A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 

A Magyar Köztársaság kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között az 
energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló 
megállapodás kihirdetéséről szóló törv. j. nemzetk. szerződésről (T/4443. szám) 

Rátérnénk a harmadik napirendi pontunkra, tehát a magyar-horvát energiaellátás 
biztonságának növelése érdekében történő együttműködésről szóló T/4443. számú 
törvényjavaslat. Kérem államtitkár urat, hogy szóban egészítse ki a javaslatot. 

Dr. Völner Pál nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Február 8-án került aláírásra a Horvát Köztársaság és a Magyar Köztársaság között 
az a megállapodás, amely az energiaellátás biztonságát szolgálja a földgáz- és a kőolajellátás 
tekintetében. Itt még módosítani kell a bányászatról szóló törvényt is ennek kapcsán, emiatt is 
húzódott el a dolog, és ezért nem sikerült hamarabb behozni a tisztelt bizottság, illetve a 
parlament elé. Most kérjük a kihirdetéshez a jóváhagyást. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csak egy rövid kérdésem van, hogy az INA és a MOL 

közötti mostani nézeteltérés és problémás ügyek nem befolyásolják ezt a törvényjavaslatot? 
 
DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Gyakorlatilag nincs 

összefüggésben. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor maga ez az együttműködési megállapodás 

ebből a szempontból így rendben van. 

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy további kérdés, vélemény van-e. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a T/4443. számú 
törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. (Szavazás.) 

A bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
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Ehhez a törvényjavaslathoz a bizottságunk írásban fogja benyújtani az ajánlását, nem 
kell előadót állítani, kivéve, ha valaki nagyon elő szeretné adni a bizottság álláspontját 
szóban, akkor lesz alkalma október 17-én az általános vitára való bocsátáskor a plenáris 
ülésen. (Nincs jelzés.) Jó, akkor a bizottságunk írásban fogja az ajánlását elküldeni az 
Országgyűlésnek. Köszönöm szépen, államtitkár úr, hogy rendelkezésünkre állt, és 
munkatársaival együtt eljött ma hozzánk. További szép napot kívánunk! 

Egyebek 

Ezzel a napirendi pontjaink alapvető tartalmi részének végéhez értünk. Az egyebek 
között szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy holnap 10 órakor zárt ülés keretén belül 
meghallgatjuk az Információs Hivatalt a közel-keleti rendezés kérdéseiről, valamint az észak-
afrikai folyamatok jelenlegi állásáról. Bízom benne, hogy a bizottság tagjai nagy 
érdeklődéssel fognak jelen lenni, különösen azért is, mert az Információs Hivatallal való 
együttműködésünk kifejezetten jó, és nagyon komoly szakmai munkával segítik a 
bizottságunk, és kifejezetten a bizottságunk elnökségének a munkáját. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy olyan tudásanyaghoz is hozzájuthassunk, amelyet talán nem mindig tudunk 
elolvasni a napilapokban, illetve az újságokban. 

Tehát ez lenne a holnapi ülésünk témája, biztatom minden képviselőtársunkat, hogy 
minél többen legyünk jelen a holnapi bizottsági ülésünkön, ahol majd én is meg szeretném 
osztani azokat a tapasztalataimat, amelyet a hétvégén szereztem a NATO parlamenti 
közgyűlés bukaresti ülésszakán. Sok tanulsággal szolgált a hétvégi közgyűlés. Alapvetően 
ezek a kérdések kerültek napirendre. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az egyebek között további kérdés, vélemény, 
kiegészítenivaló gondolata van-e képviselőtársaimnak. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, az 
ülésünket berekesztem, további szép napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen. 

 
 

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 18 perc)  
  

Balla Mihály 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


