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Napirendi javaslat 
1. a)  Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 

műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
(XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló (J/13477. szám) 
(Általános vita) 

 
    b) Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) 

műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. 
(XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat (H/13638. szám)  (A Honvédelmi és rendészeti bizottság 
önálló indítványa) (Általános vita) 

 
2 a)  Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 

missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai 
hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII.11.) Korm. határozatban foglalt 
döntéséről szóló beszámoló (J/13476. szám) (Általános vita)  

  
   b) Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 

missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai 
hozzájárulásról szóló 1915/2013. (XII.11.) Korm. határozatban foglalt 
döntéséről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/13637. 
szám)  (A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa) (Általános 
vita) 

  
3. A Magyarország kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya közötti, a 

Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a 
repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló 
Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/13575. szám) (Általános vita) 

  
4. A Magyarország kormánya és Georgia kormánya között a nemzetközi közúti 

személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/13632. szám) (Általános vita) 

  
5. Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet 

létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint 
az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési 
Megállapodásának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13633. szám) 
(Általános vita) 

  
6. Magyarország kormánya és a Török Köztársaság kormánya közötti Biztonsági 

Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13510. 
szám) (Általános vita) 

  
7. A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz 

való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos 
és méltányos megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/13631. szám) (Általános vita) 
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8. A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13630. szám) (Általános vita) (Első 
helyen kijelölt bizottságként) 

  
9. A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

(T/13568. szám) (Általános vita) 
  
10. A Magyarország kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti 

nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről 
szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13628. szám) 
(Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

  
11. 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  
Kovács László (MSZP), a bizottság alelnöke  
Ertsey Katalin (LMP), a bizottság alelnöke  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz)  
Dr. Gruber Attila (Fidesz)  
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz)   
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Pálffy István (KDNP)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
Vona Gábor (Jobbik) 
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz) 
Kovács László (MSZP) megérkezéséig Szabó Vilmosnak (MSZP) 
Harangozó Gábor (MSZP) Kovács Lászlónak (MSZP) 
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Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter  
Dr. Völner Pál nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár  
Dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
Dr. Takács Tibor István osztályvezető (Belügyminisztérium) 
Kőrösi Levente főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Benkőné Kiss Zsuzsanna főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Prőhle Gergely helyettes államtitkár (Külügyminisztérium)  
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter 

Résztvevők 

Mártonné Kovács Ildikó szakértő (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Both Előd szakértő (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Véhmann Katalin szakértő (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 



 9 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Kezdjük el a munkánkat. Kezdeném azzal, hogy a helyettesítési rend szerint én 
helyettesítem Nagy Gábor Tamás alelnök urat. Megállapítom, hogy a bizottságunk 
határozatképes. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy az írásban előzetesen elküldött 
napirendi ponthoz kiegészítenivalója a bizottságnak van-e. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a mai napirendünket. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 15 igen szavazattal, 1 nem ellenében támogatta a 
mai napirendet. 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló beszámoló (J/13477. szám) (Általános vita) 

Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben 
történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.) Korm. határozat 
módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/13638. szám) 
(A Honvédelmi és rendészeti bizottság önálló indítványa) (Általános vita) 

Első napirendi pontunkban az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők 
(ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII.29.) 
Korm. határozat módosításáról szóló, J/13477. számú beszámolóról és az annak elfogadásáról 
szóló H/13638. számú határozati javaslatról döntünk. Az előterjesztő a honvédelmi miniszter. 

Nagy tisztelettel köszöntöm a miniszter urat. Természetesen el szeretném mondani, 
hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság jelezte, hogy nem képviselteti magát az ülésen. A 
bizottság által benyújtott H/13638. számú határozati javaslat azonban így is elfogadható. A 
Honvédelmi bizottság a jelentést már elfogadta. Javaslom, hogy a jelentésről és a határozati 
javaslatról együttes vitát folytassunk le. Kérdezem a bizottságot, egyetért-e ezzel. (Szavazás.) 
Igen, a bizottság egyetért. Köszönöm szépen.  

Meg is adnám a szót a miniszter úrnak, és még egyszer: nagy tisztelettel köszöntöm.  

Dr. Hende Csaba bevezetője 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök 
Úr! Tisztelt Bizottság! Magyarország kormánya a 2013. december 11-ei ülésén döntéseket 
hozott az afganisztáni katonai szerepvállalás 2014. december 31-éig szóló perspektívájáról. 
Azért ez a határnap, mert a szövetség döntése értelmében 2015. január 1-jével egy új művelet, 
a Resolute Support művelet kezdődik meg. Az is ismert, hogy hazánk készségét nyilvánította 
az ISAF-műveletet felváltó Resolute Support műveletben való részvételre is, valamint a 2015-
16-17-es költségvetési években az afgán fegyveres erők 5-5-500 ezer dollárral történő 
támogatását is vállaltuk a chicagoi NATO-csúcson.  

Nem kívánom szaporítani a szót. Az anyagban benne van, hogy pontosan milyen 
erőkkel és milyen feladatrendszerrel veszünk részt ez év végéig a most lejáró mandátumú, az 
ENSZ Biztonsági Tanács felhatalmazásával folyó NATO és hozzá csatlakozott ISAF-
szövetségeseink, mintegy 50 ország műveletében.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék.  
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Kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, észrevétel 
az elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:) Gyöngyösi alelnök úr! 

 
GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Köszönöm a miniszter úrnak, hogy befáradt a bizottság elé. Minden évben 
beterjesztik a parlament elé a beszámolót is meg az ezzel kapcsolatos döntéseket, és a Jobbik 
nagyon következetesen mindig elmondja a véleményét az afganisztáni NATO-
szerepvállalással kapcsolatosan. Ezt már önök is, itt a bizottságban is meg a plenáris ülésen is 
többször, több alkalommal végighallgathatták tőlem, ezért én most nem szeretném részletesen 
elemezni az afganisztáni NATO-misszióban való részvételünket.  

Azonban mindig nagyon sajnálom, hogy erről a kérdésről mindig mint valamiféle 
katonapolitikai döntésről tárgyalunk, ezért mindig el kell mondanunk, hogy a magyar katonák 
felkészültsége tekintetében mi is csak pozitívan tudunk nyilatkozni. Nekünk azonban 
meggyőződésünk, hogy nem a magyar katonákról és nem a magyar honvédelemről szól ez a 
döntés. Ez önmagában is egy kicsit paradox megfogalmazás, mert a Hindukus hegység 
lábainál a hon védelme nem tudom, hogy miként értelmezhető, de mégis úgy gondolom, hogy 
a legfontosabb szempontjait tekintve ez egy külpolitikai kérdés, és nem a katonáinkról szól, 
akik felkészültségével maximálisan meg vagyunk elégedve meg azzal is, ahogyan a 
munkájukat végzik. 

Nekem magamnak Ugandában is volt szerencsém találkozni korábban Afganisztánban 
szolgáló katonákkal. Szolnokon volt valami gulyásfesztivál vagy nem tudom, mi, ahova 
kivonult a honvédség, ott is hosszan elbeszélgettem Afganisztánban szolgáló tisztekkel. 
Maximálisan érezhető az, hogy itt felkészült katonákról van szó, akik a faladatukat 
maximálisan ellátják, azonban ők is belátják azt és ők maguk sem tudják, hogy egészen 
pontosan milyen célokat szolgálnak ott kint, Afganisztánban.  

És az, hogy ez a művelet meg ez az afganisztáni szerepvállalás teljes kudarc, ez most 
már… - pár évvel ezelőtt, amikor még nagyon távol volt az egész afganisztáni NATO-
missziónak a teljes körű kiértékelése és a kivonulás Afganisztánból, akkor még ezzel 
kapcsolatban lehetett mismásolni, meg lehetett félrebeszélni. Most azonban, hogy már nagyon 
közeleg az a dátum, amikor az Amerikai Egyesült Államok is készül arra, hogy valahogy 
átadja az afganisztáni rendvédelmet és az ottani biztonság ellátását helyi erőknek, most már az 
Egyesült Államok maga is kénytelen belátni azt, hogy ez a már több mint 10 éves afganisztáni 
szerepvállalás a teljes kudarccal egyenértékű, és itt már az Amerikai Egyesült Államoknak 
nagyon komoly geopolitikai érdekei vannak - Afganisztán is erről szól -, azonban már minden 
egyes szövetségese azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne ebből az egészből valahogy 
kifarolni, mert még mindig ott tartunk, hogy még itt utolsó szövetségesként vagy csatlósként 
kapaszkodunk a süllyedő hajó árbocába és próbálunk úgy tenni, mint ha ezzel az egésszel 
semmiféle probléma nem lenne.  

Én magam magyarként szégyellem, amikor az afganisztáni NATO-misszióval 
kapcsolatban kell értekezni. Úgy érzem, hogy az egész hazánk történelmében a prágai 
beavatkozáson kívül 1968-ban ezek az újkori, rendszerváltáskori szövetségeseinkkel vállvetve 
alkotott missziók azok, amik miatt az utókor nagyon élesen fog majd bennünket bírálni. 
Megkérdezik azt, hogy egy olyan ország, amelynek a saját függetlenségéért és a saját 
szuverenitásáért nem egyszer kellett megküzdenie - évszázadonként többször kellett 
különböző nagyhatalmakkal szemben megvédeni a saját nemzeti szuverenitásunkat -, miért 
asszisztál egy ilyen típusú misszióhoz a világ másik végén?  

Úgyhogy természetesen - nem árulok el túl nagy titkot, ha azt mondom, hogy - a 
Jobbik nem tudja támogatni ezt a beszámolót, és nem tudja elfogadni az ezzel kapcsolatos 
politikai érvelést sem.  
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Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Miniszter Úr! Tisztelt Bizottság! Szólok, 

mert amit itt alelnök úr elmondott nekünk, az azt is mutatja, hogy a perspektívát, az egész 
képet nem úgy értékeli és bírálja, ahogyan, ami ez. Nem katonai, honvédelmi, militáris 
dolgokat értékelünk mi ebben a bizottságban és nem annak a teljesítményét, hanem arról van 
szó, hogy Magyarország tagja egy szövetségnek. 

A szövetség miatt vagyunk ottan. Nem azért, hogy a háború dolga, az afganisztáni 
háború a mi jelenlétünk vagy távollétünk révén eldől vagy alakul és meddig tart. Az a döntés, 
a szövetség dolga. Hogy a szövetségben mennyi a mi súlyunk - kicsi vagy nagyobb -, az 
fontos dolog. Ezt rábízzuk mi, a magyar Országgyűlés és ez a Külügyi bizottság azokra, akik 
ebben bejáratosabbak és itt jelentik nekünk, beszámolnak nekünk, és akkor mi értékeljük. 
Ismétlem: a szövetségi állapotunkat, a szövetség révén való részvételünket tekintjük mi ebben 
a bizottságban. 

Magyarország miért van ilyen vagy olyan szövetségben? Miért vesz részt? Miért 
mentek az Árpád-házi királyok a Szentföldet fölszabadítani szándékozni évszázadokon át? 
Mert Magyarországnak akkor a külpolitikájában az volt. Buda fölszabadítása valamikor - az 
egy szövetség. Próbálok olyan példákat mondani, amikor nem kellett a dolog miatt kritizálni 
önmagunkat és a szövetségeseinket.  

Nem kívánok itt én professzori értékelést, történelmi áttekintést adni, szükségesnek 
tartom azonban azt, hogy az alelnök úr által fölvázolt perspektívát gondoljuk meg. Illetve 
kiigazítanám és szeretném magunkat figyelmeztetni és alelnök urat is: nem arról van szó, 
tehát nem a katonai teljesítményekről, hanem arról, hogy miért vagyunk része egy olyan 
szövetségnek - és időnként országok részei a magyar szövetségnek.  

Én két történelmi példát adtam, tudom, többen sokféleképpen állhatunk ehhez a 
dologhoz. Köszönöm, miniszter úr.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Miniszter úr! 

Dr. Hende Csaba válaszai 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Tisztelt Bizottság! Távol legyen tőlem, 
hogy bárkit kijavítsak, no pláne, hogy kioktassak, de reagálni szeretnék Gyöngyösi képviselő 
úr, alelnök úr szavaira, aki valahogy úgy fogalmazott, hogy az afganisztáni küldetés kudarca 
Napnál világosabb, hiszen már az Egyesült Államok is azon töri a fejét, hogy hogyan tudja 
átadni a biztonsági felelősséget az afgánoknak. Ugye, valahogy így fogalmazott? (Gyöngyösi 
Márton: Valahogy így!) 

Nos, ez egy súlyos félreértés. Lehet, hogy majd a történészek azt a szót fogják 
használni az afganisztáni háború egészére, amit ön is használ, de semmiképpen sem a 
tekintetben, ahogyan ön azt alkalmazta. Tudniillik a szövetségünk stratégiája pontosan ez, 
hogy azért küzdünk, hogy átadhassuk tartományról tartományra haladva, az úgynevezett 
Transition - átalakulás - nevű folyamatban a biztonságért viselt felelősséget az afgán 
hadseregnek és rendőrségnek. Ez a folyamat terv szerint halad és ez a folyamat ér véget 2014. 
december 31-én: azon a napon a döntéseinknek megfelelően Afganisztán minden 
négyzetcentiméterén az április 5-ei választáson is megerősített törvényes afgán kormány fogja 
gyakorolni a felelősséget az ország és a benne élő polgárok biztonságáért. Ez tehát nem 
kudarc, ez volt a célunk.  

Nem azért mentünk oda, hogy a világ végezetéig fenntartsuk a rendet és a biztonságot, 
hanem hogy minél hamarabb olyan állapotba hozzuk az afgán hadsereget és rendőrséget, 
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amely összességében egy több mint 300 ezres fegyveres erőt jelent egyébként, hogy maga 
tudja a saját hazájának a biztonságát garantálni.  

Említettem a bevezetőmben, hogy Magyarország 500-500-500 ezer dollár 
megfizetését is vállalta ’14. december 31-e után évente ennek a fegyveres erőnek a 
fenntartására. Tudniillik van egy tagadhatatlanul súlyos ellentmondás, Afganisztán gazdasága 
jelen pillanatban nem termeli meg azt az adóbevételt, amiből elegendő forrás juthat egy 
ekkora méretű, egy 300 ezer főt számláló, közepesen felszerelt és kiképzett haderő 
finanszírozására. Ezért kénytelenek a szövetségesek amellett, hogy tanácsadókkal, 
kiképzőkkel, mentorokkal 2014. december 31 után is jelen lenni, ennek a keretei most vannak 
kialakulóban, most folynak a tárgyalások egyrészt a szövetségen belül, másrészt az afgán 
féllel, hogy pontosan mi lesz ennek az összetétele.  

Ebből következik majd, hogy Magyarország hány fővel és milyen szerepkörben vesz 
majd részt, de egy minőségileg új szerep lesz, hiszen akkor már a teljes biztonsági 
felelősséget az afgán erők fogják viselni. Ennyiben szerettem volna még megvilágítani a 
helyzetet, ha megbocsátja ezt nekem alelnök úr.  

Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Miután nincs több kérdés, kérdezem a tisztelt bizottságot - és 
külön szavazunk a jelentésről és a határozatról is -, hogy ki támogatja a J/13477. számú 
beszámolót. (Szavazás.) Tizennégy. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Egy.  

A bizottság 14 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta.  
Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki vállalja ennek a napirendi 
pontnak az ismertetését. (Csenger-Zalán Zsolt jelentkezik.) Köszönöm szépen. (Szabó Vilmos 
belép a terembe és helyet foglal.) 

Ki támogatja Csenger-Zalán képviselőtársunkat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki támogatja a H/13638. számú határozati javaslatot. 
(Szavazás.) Tizenöt. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy.  

A bizottság 15 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
Tehát képviselő úrnak egyértelműen az adott napirendi pontról kell tájékoztatnia az 
Országgyűlést.  

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1915/2013. (XII.11.) Korm. határozatban foglalt döntéséről szóló beszámoló (J/13476. 
szám) (Általános vita) 

Az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló 
missziójához ("EUTM Somalia") történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 
1915/2013. (XII.11.) Korm. határozatban foglalt döntéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/13637. szám) (A Honvédelmi és rendészeti 
bizottság önálló indítványa) (Általános vita) 

Második napirendi pontunkban az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők 
kiképzésére irányuló missziójához "EUTM Somalia" fedőnevű katonai hozzájárulással 
kapcsolatos, az 1915/2013. (XII.11.) Korm. határozatban foglalt döntéséről szóló J/13476. 
számú beszámoló és az annak elfogadásáról szóló T/13637. számú országgyűlési határozati 
javaslatról döntünk.  

Ennél a napirendi pontnál is miniszter úr az előterjesztőnk, és a Honvédelmi bizottság 
esetében is ugyanez a helyzet, hiszen nem képviseltetik magukat, viszont a bizottság, a 
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Honvédelmi bizottság a határozati javaslatában a jelentést elfogadta. Itt is javaslom, hogy 
együtt folytassuk le a vitát, és külön fogunk dönteni a témák, a jelentés és a határozati javaslat 
alkalmasságáról.  

Parancsoljon, miniszter úr! 

Dr. Hende Csaba bevezetője 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 
kormány úgy döntött, hogy 2015. március 31-éig legfeljebb 10 fővel továbbra is részt veszünk 
az Európai Unió szomáliai kiképző missziójában. Kérem, hogy a tisztelt bizottság támogassa 
a határozati javaslatot! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, észrevétel az 
elhangzottal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja a J/13476. számú jelentést. 
(Szavazás.) Tizenhat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három.  

A bizottság 16 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta. 
Ki támogatja a H/13637. számú határozati javaslatot? (Szavazás.) Tizenhat. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Három. 
A bizottság 16 igen szavazattal, 3 nem ellenében támogatta. 
Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki vállalja, hogy az 

általános vitában elmondja a bizottság álláspontját. (Csenger-Zalán Zsolt jelentkezik.) 
Csenger-Zalán képviselő úr jelezte, hogy ha már így felvette a katonai fonalat, akkor szívesen 
elmondja.  

Ki támogatja ebben a képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen.  

A Magyarország kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya közötti, a 
Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovén Köztársaság kormánya között a repülő és 
légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13575. szám) 
(Általános vita) 

A 3. napirendi pontunkban is miniszter úr az érintett. Magyarország kormánya és a 
Szlovén Köztársaság kormánya közötti, a Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovén 
Köztársaság kormánya között a repülős és légvédelmi szakterületeken történő katonai 
együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
T/13575. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról döntünk. Kérem miniszter urat, 
hogy röviden foglalja össze a javaslatot.  

Dr. Hende Csaba bevezetője 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A két ország 1995-ben megkötött légügyi együttműködési megállapodását 
kell módosítani, illetve ezt kell ratifikálnia az Országgyűlésnek. 

Ennek oka röviden a következő. Szlovénia mint számos más kisebb NATO-
partnerünk, nem tart fenn légierőt, nincsenek harci repülőgépei, no pláne nem olyan negyedik 
generációs gépei, mint a magyar Gripenek, melyek az egész térségben egyébként 
piacvezetőnek minősülnek. Egyedül Ausztriának van hozzánk fogható légiereje. 

Tekintettel arra, hogy 2012 elején igen kedvezően sikerült módosítanunk svéd 
partnerünkkel megkötött szerződésünket, ennek köszönhetően jelentősen csökkentek a 
hazánkra háruló pénzügyi terhek, ugyanakkor a Gripen harci repülőgépek nem 2016-ig, 
hanem 2026-ig állnak hazánk rendelkezésére. Ezen hosszabb rendelkezésre állási idő, tehát 
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az, hogy a képességgel garantáltan 2026-ig rendelkezik Magyarország, lehetővé tette azt, 
hogy bekapcsolódjunk olyan NATO-feladatok végzésébe, amelyekre korábban a rövid 
perspektíva miatt nem volt lehetőségünk. 

Mint ismert, korunkban az egyik legjelentősebb fenyegetés a terrorfenyegetés a 
levegőből. A 2001. szeptember 11-ei New York-i terrortámadások megmutatták, hogy milyen 
iszonyatos veszélyeket rejt a terroristák által eltérített, hatalmukba kerített és aztán 
fegyverként használt, adott esetben ártatlan civilekkel teli repülőgépek felhasználása. Többek 
között ez az a veszély, amiért a NATO egységes légtér-irányítási rendszerén belül a 
légtérfelügyeletet, az ilyen helyzetek idejekorán való felismerését és az elhárításhoz szükséges 
intézkedések megtételét külön rendszerbe foglalják. A NATO légtere ebben az értelemben 
egységes, hiszen a biztonságunk is egy és oszthatatlan. 

Szlovénia légterének felügyeletét jelenleg ugyancsak szerződéses alapon a NATO-
kötelezettségek keretében egyedül Olaszország látja el, ugyanakkor a repülőszakmai indokok 
amellett szólnak, hogy a földrajzi irányokat, lefedettséget, harcászati hatótávolságot is 
figyelembe véve Magyarország is vegyen részt ebben a feladatban. E tekintetben hosszas 
tárgyalásokat folytattunk a szlovén féllel. A tárgyalások eredményeképpen a kecskeméti 
bázisról operáló Gripenek szükség szerint felfegyverzett gépként - ezért is kell módosítani a 
szerződést, hiszen korábban nem volt lehetőség arra, hogy fegyveres katonai gép belépjen a 
szlovén légtérbe a szükséges és a NATO légi irányítás által meghatározott feladatokat el 
tudják és el fogják végezni. 

Engedjenek meg egy utolsó szubjektív mondatot! Számomra rendkívül felemelő 
pillanat volt 2013. március 15-e, amikor Lendván a Makovecz Imre atyai barátom által 
tervezett csodálatos színházban a Mura-vidéki magyarság március 15-ei ünnepén szlovén 
kollégámmal együtt jelenthettem be, hogy hamarosan a Magyar Honvédség harci repülői 
fogják oltalmazni Szlovénia légterét is.  

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 
kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal kapcsolatban. (Jelzésre:) Németh képviselő úr!  

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ha jól tudom, 

pluszköltséget ez nem jelent a Magyar Honvédség számára, de azért megkérdezem és 
gondolom, az szélsőséges eset lesz, ha esetleg emelni kell a Gripeneket Szlovéniába, hiszen 
Magyarországon is viszonylag ritka ez, de kapunk-e ellentételezést, ha esetleg ilyesmi 
történik, a szlovén féltől?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Ha nincs több kérdés, miniszter úr, parancsoljon! 

Dr. Hende Csaba válasza 

DR. HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Pénzügyi ellentételezés nincsen. A 
NATO-ban az az elv érvényesül, hogy mindenki viseli a maga költségét. Szlovénia a balti 
államokhoz hasonlóan egyébként kompenzálja a szövetség felé a légierő hiányát. Nagyobb és 
költségesebb feladatokat vállal a szárazföldi, illetve tengerészeti erők tekintetében, mint az 
egyébként méret alapján indokolt vagy elvárható volna. Ezentúl a balti államok, ahol szintén 
2015-ben a magyar Gripenek oda kitelepülve, tehát nyilván nem Kecskemétről ellátva a 
feladatot, a balti államok úgynevezett host nation supportot befogadó nemzeti támogatást is 
teljesítenek. Ez egy pénzügyi teljesítés. A magyar-szlovén megállapodás nem tartalmaz ilyen 
klauzulát, hiszen esetleges a költség felmerülése, ugyanakkor Magyarország lízingeli ezeket a 
repülőgépeket és a svéd féltől lízingelt repült órák terhére tudjuk ellátni a szlovén légtér 
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felügyeletét, tehát effektíve többletköltség Magyarország számára nem keletkezik ebből a 
feladatellátásból. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem tehát a tisztelt bizottságot, ki támogatja a 
T/13575. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Tizennyolc igen. Ki nem támogatta? (Senki 
sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. 

A bizottság 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta. Előadót kell állítanunk. (Csóti György: Mikor lesz?) Holnap lesz. (Többen 
jelentkeznek.) Többen is jelentkeznek képviselőtársaim közül. (Csóti György: Nyugodtan írjál 
be.) Csóti képviselő úr jelezte, hogy képviselné a bizottság véleményét. Kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy ki támogatja ebben a képviselő urat. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen.  

Köszönöm szépen a miniszter úrnak, hogy velünk volt ma és képviselte a 
minisztériumot a napirendi pontokban. Köszönöm szépen. (Dr. Hende Csaba elhagyja a 
termet.) 

A Magyarország kormánya és Georgia kormánya között a nemzetközi közúti 
személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat (T/13632. szám) (Általános vita) 

A 4. napirendi pontunkra térnénk rá. A Magyarország kormánya és Georgia kormánya 
között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló T/13632. számú törvényjavaslatról döntünk. Az előterjesztő a nemzeti 
fejlesztési miniszter. A minisztérium képviseletében nagy tisztelettel köszöntöm Völner Pál 
államtitkár urat és Martonné Kovács Ildikó szakértő asszonyt. Kezét csókolom.  

Kérem, hogy ismertesse államtitkár úr a napirendi pontban szereplő törvényjavaslatot. 
Itt is jelzem és a további napirendi pontokra is jelzem, hogy előadót kell majd állítanunk. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy gondolkodjanak el, hogy ki vállal bizottsági előadást. 
Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó! 

Dr. Völner Pál bevezetője 

DR. VÖLNER PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Georgia kormánya és Magyarország kormánya között 2006 óta folytak tárgyalások 
ebben a témakörben és a múlt év szeptember 30-án került aláírásra a megállapodástervezet, 
amely szabályozza az árufuvarozást és a személyszállítást, az engedélyköteles és adóköteles 
fuvarozási módokat - illetve, hogy hogyan lehet ezek alól mentesülni -, a túlméretes 
szállítmányok, veszélyes szállítmányok mértékét. Gyakorlatilag ettől várjuk azt a fajta 
kereskedelmi és kapcsolatélénkülést, amely a távolság ellenére is jótékonyan hatott mindkét 
ország gazdaságára, és ehhez kérjük a tisztelt bizottság támogatását.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, észrevétel 
az elhangzottakkal kapcsolatban van-e. Horváth János képviselőtársunk, parancsoljon! 

 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr! Örülök, hogy ezt így hallottam, ahogy 

elhangzott. A javaslatot jónak tartom, csupán azért szólok, hogy a jegyzőkönyv számára és a 
témát szemmel tartók számára is még világosabb legyen, hogy Magyarország számára 
Georgia boldogulása, függetlensége, haladása, jó érzése fontos külpolitikai céljaink egyike. 
Talán ilyen fenségek, illetőleg kisebb témák kapcsán mondom el ezt mintegy megismételve 
külpolitikai nézeteimet vagy nézeteinket e tekintetben, tehát jó, hogy ez van, és remélem, 
hogy mindnyájan egyetértünk vele, hogy a bizottság szavazza meg. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További kérdés, észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/13632. 
számú törvényjavaslatot. (Szavazás.)  

A bizottság egyhangúlag támogatta. Ki vállalná a bizottsági előadói szerepet? (Dr. 
Horváth János jelentkezik.) Horváth János képviselőtársunk jelezte, hogy a bizottság 
véleményét ismertetné a plenárison.  

Ki támogatja ebben a képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm szépen.  

Államtitkár úr, köszönöm szépen, hogy velünk volt. Úgy látom, hogy több napirendi 
pontunk közösen nincsen. 

Köszönöm szépen, hogy itt volt. További szép napot kívánok. (A meghívottak 
elhagyják a termet.) 

Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet 
létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az 
INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési 
Megállapodásának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13633. szám) (Általános vita) 

Rátérnék az 5. napirendi pontunkra, az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési 
Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv, 
valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési 
Megállapodásának kihirdetéséről szóló T/13633. számú törvényjavaslatra.  

Az előterjesztő a nemzeti fejlesztési miniszter asszony. A minisztérium képviseletében 
üdvözlöm dr. Solymár Károly Balázs helyettes államtitkár urat és dr. Both Előd szakértőt. 
Üdvözlöm önöket. Kérem, hogy röviden ismertessék a javaslatot. Ezt követően 
képviselőtársaim kérdéseket tesznek föl, majd véleményt formálnak, ezt követően döntünk a 
törvényjavaslat vitára bocsátásáról. Parancsoljon! 

Dr. Solymár Károly Balázs bevezetője 

DR. SOLYMÁR KÁROLY BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az önök előtt fekvő 
törvényjavaslat célja, hogy az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszert és 
Szervezetet létrehozó megállapodást módosító jegyzőkönyv, valamint a kapcsolódó 
üzemeltetési megállapodás kihirdetése megtörténhessen. 

A szervezetről röviden annyit kell tudni, hogy ’71-ben hozta létre 9 ország, köztük 
Magyarország, tehát alapító tagok voltunk. Ezt követően folyamatosan fennállt tagságunk a 
szervezetben. 2002-ben jelentős átalakuláson esett át az INTERSZPUTYNIK és alapvetően 
kereskedelmi jellegű szervezetté vált. Bevételeiből önállóan fenntartja magát, alapvetően 
műholdas távközlési kapacitások bérbeadása, az ezzel való gazdálkodás az alapvető 
tevékenysége.  

Magyarország számára tehát tagdíjfizetési kötelezettséget nem jelent, sőt, egy csekély 
összegű rendszeres osztalékra jogosult hazánk ebből következően. 2002-ben nem volt aktív 
hazánk részvétele a szervezetben. Éppen a most önök előtt lévő módosítással érnénk el azt, 
hogy az üzemeltetési bizottságban tagok lehessünk és a szervezet napi operatív működésében 
részt vegyünk és az alapvető célja, hogy számos hazai kis- és középvállalkozás van, akik az 
űriparban jelentős tevékenységet végeznek és ők akár beszállítóként is részt vehetnének a 
szervezet tevékenységében. 

2014 májusában Budapesten lesz a következő ülése a szervezetnek. Itt már rendes 
tagként vehetnénk részt. Kérem a fentieknek megfelelően a bizottság támogatását a 
törvényjavaslathoz.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e kérdés, észrevétel 
az elhangzottakkal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a 
tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/13633. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) A 
bizottság egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki vállalja a bizottság nevében az előadást. 
(Jelzésre:) Csóti képviselő úr. (Csóti György: Nem jelentkeztem. Tisztelettel azt kérem elnök 
úrtól, hogy mindig mondja meg, hogy mikor kerül sorra.) Holnap kerül a plenárisra. (Csóti 
György: Holnapra esetleg elvállalom. - Derültség.) Köszönöm a képviselő úr segítségét és a 
bizottság támogatását ebben kérdésben. (Csóti György: Akkor én leszek?) Igen. Csóti 
képviselő úr jelezte.  

Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja a képviselő urat ebben a munkájában? 
(Szavazás.)  

Köszönöm szépen. Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen a részvételt. 
Viszontlátásra, minden jót kívánok önöknek. (A meghívottak elhagyják a termet.) 

Rátérnénk a 6. napirendi pontunkra: Magyarország kormánya és a Török Köztársaság 
kormánya közötti biztonsági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló T/13510. 
számú törvényjavaslat általános vitája. A Belügyminisztérium képviseletében Takács Tibor 
István osztályvezető úr, úgy tudom, még nincs itt. (Az elnök és a bizottság munkatársai 
egyeztetnek.) 

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz 
való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és 
méltányos megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/13631.) (Általános vita) 

Ha a tisztelt bizottság egyetért velem, várunk, hogy az előadó megérkezzen, ezért 
akkor rátérünk a 7. napirendi pontunkra. Nem tudom, ők jelen vannak-e: Tehát rátérünk a 
biológiai sokféleségről szóló egyezményhez kapcsolódó genetikai erőforrásokhoz való 
hozzáférésről való, valamint hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos 
megosztásáról szóló nagojai jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/13631. számú 
törvényjavaslat általános vitájára. A Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében Kőrösi 
Levente főosztályvezető-helyettes urat nagy tisztelettel köszöntöm. Nálam fel van még írva 
Véhmann Katalin szakértő asszony. Kezét csókolom.  

Főosztályvezető-helyettes úr, kérem, hogy röviden foglalja össze a javaslatot. Ezt 
követően kérdéseket tesz fel a bizottság, illetve döntést hozunk a támogatásáról. Parancsoljon! 

Kőrösi Levente bevezetője 

KŐRÖSI LEVENTE főosztályvezető-helyettes: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! A nagojai jegyzőkönyv a biológiai sokféleségről szóló egyezményhez 
csatolt dokumentum, amelyet az egyezmény részes felei 2010-ben, több mint 10 éves 
tárgyalás után fogadtak el, amihez szükség volt a fejlett és a fejlődő világ közötti nagyfokú 
kompromisszumra. Ez a jegyzőkönyv a biológia sokféleségről szóló egyezmény egyik 
legfontosabb célkitűzését, mondhatom azt, hogy az alappillérét szabályozza: a genetikai 
erőforrásokból származó hasznok, az ezekhez való hozzáférés és a hasznosításukból származó 
hasznok igazságos és méltányos megosztása kérdéskört szabályozza. 

A jegyzőkönyv aláírása napján a genetikai erőforrások és a hozzájuk kötődő 
hagyományos tudás felhasználásából és kereskedelmi hasznosításából származó előnyöket és 
hasznokat igazságos és méltányos mértékben kell megosztani a szolgáltató fél, illetve a 
felhasználó fél között. Pontosan az egésznek az a lényege, hogy ne fordulhasson elő az, ami a 
múltban, illetve napjainkban is gyakran előfordul, hogy a fejlett világ kutatóintézetei, 
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gyógyszercégei például genetikai erőforrásokhoz hozzájutnak a fejlődő világban, és a 
fejlesztésükből származó haszonból az az ország, ahonnan a genetikai erőforrások ténylegesen 
származnak, egy fillér hasznot nem lát.  

Az egyezmény azt szabályozza, hogy a szolgáltató félnek és a felhasználónak egy 
kölcsönösen megállapított feltételek mellett aláírt szerződésben kell rögzíteni azt, hogy a 
felhasználó fél milyen formában fér hozzá a genetikai erőforrásokhoz, illetve ha abból haszon 
származik, azt milyen módon, hogyan és milyen mértékben osztja meg a szolgáltató féllel. A 
jegyzőkönyvet Magyarország 2011-ben, az EU-elnökség alatt írta alá mind Magyarország, 
mind pedig az Európai Unió nevében. Ezért is fontos számunkra az, hogy amennyiben 
lehetséges, a ratifikációra is minél hamarabb sor kerülhessen.  

Az Európai Unió gyakorlatilag készen áll a ratifikációra, erre valószínűleg július 
folyamán fog sor kerülni, és a tervek szerint valamennyi tagállam, amely készen áll a 
ratifikációra, az EU-val együtt fogja ezt a megerősítést megtenni, illetve az okmányt letétbe 
helyezni a letéteményes kormánynál. Ezért is volt fontos számunkra az, hogy ez az 
előterjesztés, ez a törvényjavaslat benyújtásra kerüljön a tavaszi ülésszakra, mert így, ha az 
Országgyűlés elfogadja, akkor lehetőség lesz arra, hogy júliusban az EU-val együtt tudjuk 
ratifikálni. 

Az önök előtt levő törvényjavaslat célja az, hogy az Országgyűlés felhatalmazását 
kérjük az egyezmény kötelező hatályának elismerésére. Kérném a bizottságot, hogy 
támogassák az általános vitára bocsátását ennek a törvényjavaslatnak.  

Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja 
a T/13631. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Köszönöm. 

Előadót kell állítanunk, holnap lesz a plenáris ülésen az általános vitája. Kérdezem a 
bizottságot, hogy ki képviselné a bizottságot. Ezek nagyjából egy csomagban lesznek. (Csóti 
György: Holnapra elvállalom.) Csóti képviselő úr bizottságunk megmentőjeként elvállalta ezt 
a témát is. Szerintem egy blokkban lesznek nagyjából a nemzetközi szerződések, ha minden 
igaz. Ki támogatja a képviselő urat ebben? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Nagyon szépen köszönjük. 

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr, hogy velünk volt. Bizottságunk a 
napirendi pontot lezárta.  

A víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO-egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13630.) (Általános vita) 

Rátérnénk a 8. napirendi pontunkra, a hatodikra majd visszatérünk, ha megérkezik az 
előadó. A 8. napirendi pontunk a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO-
egyezmény kihirdetéséről szóló T/13630. számú törvényjavaslat általános vitája. Az 
előterjesztő az emberi erőforrások minisztere. A minisztérium képviseletében Benkőné Kiss 
Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt köszöntöm. Parancsoljon, főosztályvezető asszony, 
röviden foglalja össze ezt a napirendi pontot, illetve a törvényjavaslatot. Holnap lesz ennek is 
a tárgyalása a plenárison.  

Benkőné Kiss Zsuzsanna bevezetője 

BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait. A víz 
alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO-egyezmény az utolsó olyan, kulturális 
tárgyú egyezmény, amelyhez Magyarország még nem csatlakozott. Az UNESCO 2001-ben 
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fogadta el ennek az egyezménynek a szövegét, és 2009 januárjában lépett hatályba. Jelenleg 
45 részes állam már csatlakozott hozzá. Magyarország lenne a 46.  

Az egyezmény hatálya alapvetően a tengervizekre terjed ki, az adott részes állam 
dönthet úgy, hogy a saját belső vizeire is kiterjeszti ezt. A törvényjavaslat még nem 
tartalmazza. Jelen pillanatban az aktualitását az adja a csatlakozásnak, hogy az első 
világháború centenáriuma kapcsán az UNESCO a víz alatti emlékekre, a vízi csaták emlékeire 
építené fel a rendezvénysorozatát, és emiatt külön kérte is a Külügyminisztériumon keresztül 
Magyarországot, hogy fontolja meg a csatlakozást.  

A víz alatti kulturális örökség védelme annyit jelent, hogy ha a tengervizeken, illetve 
az egyezmény hatálya alá tartozó vizeken hajózó hajó kapitánya víz alatti emléket észlel, azt 
be kell hogy jelentse, azt az emléket lehetőleg helyben kell megőrizni, a kutatása engedéllyel 
történhet, illetve amennyiben a felszínre hozatala megtörténik, akkor is törekedni kell a minél 
teljesebb körű megtartására. A törvény a kötelező hatály elismeréséről rendelkezik, mivel itt a 
szövegmegállapítás a hatálybalépés miatt megtörtént. 

A törvény hatálybalépése a kihirdetését követő napon megtörténne, ezt követően a 
Külügyminisztérium helyezi letétbe az erről szóló okiratot az UNESCO főigazgatójánál, ezt 
követően 3 hónap múlva lépne hatályba Magyarországon az egyezmény. Jelenleg 
költségvetési hatása nincsen. A törvény végrehajtásáért pedig a régészeti és a műemléki 
örökség védelméért felelős miniszter felel, aki a belügyminiszter. Ennyit mondanék röviden. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető asszony. (Jelzésre:) Csóti képviselő úr!  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Miután a Kvarner-öböl már 

nem tartozik magyar fennhatóság alá, nem tréfálkozni akarok, hanem tényleg komolyan 
kérdezni, hogy milyen feladatunk lehet a Dunában, és egyáltalán Magyarország mivel tud 
hozzájárulni ehhez. 

Válaszok 

BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA főosztályvezető (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Sokáig ezen a tárca is gondolkozott, illetve a kultúráért felelős tárca, hogy 
mennyire fontos most a mi csatlakozásunk. Gyakorlatilag ezzel az válik lehetővé, hogy 
magyar szakemberek is kutathatnak szabályosan, engedéllyel, egyezmények alapján más 
felségvizeken, és ha csak a Szent István csatahajóra gondolunk, akkor ez azt jelenti, hogy a 
magyar kutatóknak erre legális lehetőségük lesz, úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontos. 
Köszönöm a kérdést.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth János! 
 
DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Bizottság! A Szent István csatahajó esete, 

története egy kaput vagy lehetőséget nyit számunkra, hogy tényleg érdekeltek vagyunk a 
témában, mi mint Magyarország. Azonkívül azért is szólok inkább, hogy jelentsem a 
bizottságnak, amit úgyis tudunk, emlékeztetem magunkat, hogy az UNESCO által koordinált 
dolgokban, témákban mint Magyarország részesek vagyunk. És hogy jól állunk, jó hírünk van 
abban a világban, a magyar világörökségi ambíciókat támogatják, megértik, segítik. 

Mindezekből kifolyólag jó, hogy ez történik, és támogatom a javaslatot.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a 
T/13630. számú törvényjavaslatot? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta.  
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Köszönöm szépen. Holnap lesz ennek az általános vitája. Előadót kellene állítanunk. 
(Dr. Horváth János jelentkezik.) Horváth János bátyánk jelezte, hogy szívesen elmondaná a 
bizottság véleményét. Kit támogatja ebben a képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

Köszönöm szépen, főosztályvezető asszony, hogy velünk volt. (A meghívott elhagyja 
a termet.) Most egy kis bizonytalanság van az előadóink tekintetében, de ha megengedik, 
tájékoztatom a bizottságot, hogy megérkezett Prőhle államtitkár úr, illetve a további előadóink 
is.  

Egyebek 

Kicsit megbolygatom a napirendet, amennyiben nincs ellenükre. „Egyebek”-ben 
szeretném mondani, hogy holnap bizottsági ülést tartunk a határozathozatalokat követően 
azonnal, ahogy ott végeztünk a plenárison.  

A napirendi javaslat a Görög Köztársaság nagykövetének tájékoztatója a görög EU-
elnökség programjáról, egy nagykövetjelölt kinevezés előtti meghallgatását is napirendünkre 
tűztük, illetve meghallgatnánk egy tájékoztatást a Külügyminisztérium részéről zárt ülés 
keretében az ukrajnai eseményekről.  

Itt jelzem még, hogy Gyöngyösi alelnök úr és Szávay képviselő urak a Nemzeti 
összetartozás bizottságában közös zárt ülés tartását kezdeményezték ezzel a témakörrel, a 
kárpátaljai helyzettel kapcsolatosan. Az ülést csütörtökre tervezzük. Az ülés helyszíne és az 
előadók személye még egyeztetés alatt van a Nemzeti összetartozás bizottságával. 

Ezenkívül még tervezünk mi is ülést. Takács Szabolcs úr szeretné tájékoztatni a 
bizottságot egy másik ügyről, tehát várhatóan kell még tartanunk ülést mindenféleképpen. 
Erről részletes tájékoztatást fognak kapni a bizottság tagjai.  

Próbálom még húzni az időt egy kicsit. Az „Egyebek” között képviselőtársaimat 
szeretném tájékoztatni, hogy a múlt héten lezajlott egy visegrádi négyek külügyi bizottsági 
vezetőinek tanácskozása Visegrádon, és egyéb témák mellett megállapodtunk a visegrádi 
négyek lehetséges parlamenti dimenziójának tervezetéről, illetve az együttműködés tovább 
folytatásáról parlamenti dimenzióban. Ezeket döntésre megküldtük a házelnököknek, a 
házelnökök találkozójára, és közös nyilatkozatot fogadtunk el az ukrajnai helyzettel 
kapcsolatban, amelyet a kollégáim eljuttattak a bizottság tagjaihoz és a sajtó is beszámolt róla. 

Röviden az „Egyebek” között ezek lettek volna az ismertetőim, tájékoztatóim és most 
kérdezem a bizottság titkárságát, hogy hogy állunk előadókkal. (Az elnök és a bizottság 
munkatársa egyeztet.) Miután nincs előadó, szerintem 5 perc technikai szünetet tartsunk. 
(Ertsey Katalin: Napirendcserét szeretnék javasolni. Az orosz szerződéshez sincs előadó?) 
Még nincsen. Több bizottságban vannak, jelenleg a Fenntartható fejlődés bizottságában van a 
miniszter asszony. Öt perc szünet után folytatjuk az ülést. Túl gyorsan haladtunk a 
tervezetthez képest, szokásunkhoz híven.  

 
(Szünet: 11.55 – 12.10) 

 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Folytatnák a 

napirendünket, kicsit megbolygatva. Javaslom, hogy a 9. napirendi pontunkra térjünk rá.  
Megkaptuk a jelzést a Belügyminisztérium illetékes képviselőjétől, hogy úton van, 

reméljük, hogy ő is ideér időben.  

A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13568. 
szám) (Általános vita) 

Kilencedik napirendi pontunkban a Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről 
szóló T/13568. számú törvényjavaslat általános vitájáról döntünk. Az előterjesztő a 



 21 

külügyminiszter; a minisztérium képviseletében jelen van Prőhle Gergely helyettes államtitkár 
úr. Nagy tisztelettel köszöntöm államtitkár urat.  

Kérem, hogy röviden foglalja össze a törvényjavaslatot és ezt követően kérdéseket 
tesznek fel képviselőtársaim, majd döntünk az általános vitára bocsátásról. Parancsoljon, 
államtitkár úr.  

Prőhle Gergely bevezetője 

PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat célja a fegyverkereskedelmi 
szerződés kötelező hatályának elismerése és kihirdetése, azaz a szerződés ratifikációja. Azt 
gondolom, hogy mondhatnám, hogy formalitásról van szó, de nem szabad alábecsülni ennek 
az egyezménynek a létrejöttét, hiszen a történelemben első alkalommal normatív kereteket 
állít fel a hagyományos fegyverek nemzetközi kereskedelmének szabályozásáról. Van 
humanitárius és üzleti vonatkozása, de a lényeg az, hogy tényleg első alkalommal jön létre a 
megállapodás, ami elsősorban a humanitárius szempontokra koncentrál, és jelentősen 
hozzájárulhat a hagyományos fegyverek által okozott szenvedés csökkentéséhez és a 
biztonság erősítéséhez. 

A hazai szabályozásban egyébként nincs szükség bármiféle változtatásra a szerződés 
hatályba léptetését követően. Igazából a csatlakozásokkal és a szerződés mielőbbi hatályba 
helyezésével azt tesszük lehetővé, hogy európai uniós körben is minél előbb sor kerülhessen a 
ratifikációra. 

Azt gondolom még, hogy érdemes elmondani, hogy a fegyverkereskedelmi szerződés 
hatálybalépéséhez legalább 50 ország ratifikációjára van szükség. Mondanom sem kell, hogy 
az Európai Unió tagállamai számára ez prioritás. Úgyhogy kérem szépen ennek elfogadását. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy 

kérdés, észrevétel van-e. (Jelzésre:) Talán sejtettem is, hogy Németh képviselő úr szót fog 
kérni.  

Kérdések, hozzászólások 

NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Egy gyors kérdésem lenne, bár nem hiszem, 
helyettes államtitkár úr tud válaszolni. (Derültség.) Bocsánat. 

Az lenne a kérdésem, hogy ez a nemzetközi egyezmény létrehoz egy, az ENSZ alatti 
titkárságot, ahová, amikor ratifikálja az adott állam a nemzetközi szerződést, el kell készíteni 
egy jelentést a saját seregéről, nálunk a honvédségről. Viszont a mi honvédségünk 
felszerelése – gondolok a helikopterflottára -, jelenleg minősített adat, titkos vagy szigorúan 
tikos minősítésű, nem emlékszem pontosan, de 30 évre titkosítva van. 

Éppen a múlt héten keresett meg az egyik szaksajtó, az lhsm.hu egészen pontosan, 
akik érdekes levelezést folytattak a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztályával. Azt szerették 
volna megtudakolni, hogy amíg nem lesznek meg az új helikopterek, addig miképpen fogja 
fenntartani a honvédség a helikopterképességet.  

A minisztérium nekik nem válaszolt pont erre a minősítésre hivatkozva, de a 
nemzetközi egyezmény nem azt tartalmazza, hogy kötelesek a minősített adatot megőrizni, 
hanem azt tartalmazza, hogy ez a titkárság a weboldalán vagy nem tudom milyen felületen 
nyilvánossá teszi adott esetben ezeket a listákat. Tehát előfordulhat az az állapot, hogy még 
egy magyar állampolgár nem tudhatja meg a saját honvédségünkről a valós állapotokat, addig 
a világ bármely más pontján élő magyar állampolgár igen.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Horváth képviselő úr! 
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DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz) (Hangosítás nélkül): Kérdezem államtitkár úr, hogy 

ez az előttünk lévő törvényjavaslat, ugye jól értem, inkább kereskedelmi témájú vagy 
hozzáállású dolog, ez nem annyira a honvédelemmel, a biztonsággal és csatározási 
képességekkel, hanem a gyártással, kereskedelemmel összefüggő-e. Mivel erről a témáról az 
elmúlt évszázadokon át annyi minden megjelent, annyi mindenkit érdekelt, eszembe jut, hogy 
„Military-Industrial Complex” - Dwight D. Eisenhower coined this term. Hány író, neves és 
kevésbé neves írt róla! Például a Booddenbrooks-család. Ez egy téma volt: a 
fegyverkereskedelem. Ennek kapcsán kérdezem, hogy a témának nemzetközi szerződésbe 
való rendezése most történik először a történelemben? Vagy ez folytatása valami korábbinak? 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Németh képviselő úr jelezte, hogy neki most 

egy nagyon fontos kérdése van még a témában.  
 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Elnézést a szó ismét megragadásáért! Oroszország jelezte 

már egyébként, hogy aláírja a szerződést, vagy tudható Oroszország véleménye? Köszönöm.  
 
ELNÖK: Államtitkár úr! 

Válaszok 

PRŐHLE GERGELY helyettes államtitkár (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. 
Először is nem szeretnék csalódást okozni Németh képviselő úrnak. Feltételezése megállja a 
helyét. (Derültség.) De szerencsére itt van Huszai Zita kolléganőm, aki minden csínját-bínját 
ismeri ennek a kérdéskörnek, úgyhogy hamarosan átadom neki ezzel kapcsolatban a szót.  

Ami a képviselő úr kérdését illeti és ami történelmi összefüggésbe helyezi az egész 
megállapodást, valóban fegyverkereskedelemre koncentrál az egész megállapodás, és hogy a 
Booddenbrooks-házzal milyen összefüggésben van, erre nem vállalkoznék, hogy fölvázoljam, 
de a lényeg az, hogy valóban történelmi jelentőségű egyezményről van szó. Az, hogy 
közgyűlési határozat született, ennek az az oka, hogy 3 állam ellenezte ennek a létrejöttét: 
Szíria, Észak-Korea és Irán. Úgyhogy valóban történelmi léptékű megállapodásról van szó, de 
akkor átadom a szót Huszai Zitának.  

 
HUSZAI ZITA szakértő (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen a szót. Huszai Zita 

vagyok a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai Főosztályán dolgozom. Én készítettem elő 
az előterjesztést. Helyettes államtitkár úr teljesen egészében megválaszolta az egyik kérdést, 
valóban fegyverkereskedelemről szól ez az előterjesztés, ahogy a neve is mondja, és ebben a 
tekintetben egyetemes érvényűként ez az első ilyen, hál’ Istennek sikeres kísérlet ennek a 
kérdéskörnek a szabályozására. Ez a hagyományos fegyverekről szól, annak is 9 
kategóriájáról. Ezek közül a kategóriák közül az igazi újdonság az, hogy a kézi és könnyű 
fegyverek és alkatrészek és lőszerek is le vannak fedve az egyezmény által. 

Itt tudnék kapcsolódni Németh képviselő úr kérdéséhez. A többi fegyvernem 
kategóriájában jelenleg is készítenek az országok az ENSZ illetékes szerve felé évente, tehát 
ezen felül az adatszolgáltatás semmi olyan pluszt nem jelent Magyarország esetében például, 
csupán a lőszerekre vonatkozóan. Eddig erről nem kellett jelenteni, úgyhogy mi 
szabálytisztelő ország vagyunk, ezentúl fogjuk jelenteni majd arról is. Nem fordulhat elő, 
hogy a világ közvéleménye olyan dologról értesül, amiről magyar állampolgárok nem. 
Természetesen nem fordulhat ilyen elő. 

Oroszországot illetően minekutána nem szavazott ellene ennek a bizonyos közgyűlési 
határozatnak, ezért azt nem feltételezzük, hogy nem ért egyet az egyezmény céljával. Az 
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aláírók között remélhetőleg hamarosan megjelenik. Ma már több mint 100 állam aláírta, 
úgyhogy igen jó kilátásokkal rendelkező egyezmény. 

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönjük szépen. Amennyiben nincs több kérdés, kérdezem a tisztelt 
bizottságot, hogy ki támogatja a T/13568. számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Tizenhét.  

A bizottság 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta. Köszönöm szépen 
államtitkár úrnak, hogy velünk volt és köszönjük önnek is az együttműködést.  

Előadót kell állítanunk a témával kapcsolatban. A holnapi plenáris ülésen kerül szóba. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a bizottság véleményt ki ismertetné a plenárison. (Dr. 
Horváth János jelentkezik.) Horváth képviselő úr jelezte, hogy szívesen képviselné a 
bizottságot. Ki támogatja ebben a képviselő urat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. 

Magyarország kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti 
nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló 
egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13628. szám) (Általános vita) 

Rátérnénk a 10. napirendi pontunkra - és még függőben van a 6. -, a Magyarország 
kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú 
felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 
T/13628. számú törvényjavaslat általános vitára bocsátásáról döntünk.  

Az előterjesztő a kormány. A kormány képviseletében Németh Lászlóné fejlesztési 
miniszter asszony, és az én feljegyzésemben dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár asszony 
is szerepel.  

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszter: Igen. Elnézésüket kell kérjük, 

de a többi bizottsági ülés is elhúzódott, úgyhogy Pőcze Orsolya helyettes államtitkár asszonyt 
Kovács Pál államtitkár úr fogja helyettesíteni. Még nem fejezték be, illetve folyamatban 
vannak az előző bizottsági ülések.  

 
ELNÖK: Értem. Nekünk a miniszter asszony is teljes mértékben megfelel, csak 

tényleg azért kérdeztem, hogy velünk lesz-e államtitkár asszony vagy sem. Meg is adnám a 
szót a miniszter asszonynak. Kérem, foglalja össze a törvényjavaslat lényegét, pontjait, ezt 
követően képviselőtársaim kérdéseket és véleményeket fognak megfogalmazni, majd döntünk 
az általános vitára bocsátásról. 

Parancsoljon, miniszter asszony! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a 
meghívásunkat és velünk van ma ezen a vitán.  

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter bevezetője 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszter: Köszönöm én is a meghívást, 
illetve a lehetőséget. Mielőtt az egyezmény néhány pontjára külön kitérnék, egy alapvető 
megközelítést szeretnék a figyelmükbe ajánlani. Nevezetesen azt a megközelítést, hogy a 
magyar-orosz nukleáris együttműködés egy több évtizedes múltra tekint vissza, aminek 
alapját egy 1966-os megállapodás képezi.  

Ez egy meglehetősen hosszú történet már. Egy dolgot azonban bizton mondhatunk és 
bizton állíthatunk a mai napig: ezek alatt az évek, mondhatnám évtizedek alatt az 
együttműködés a Roszatommal atomenergia-ügyben mindig zökkenőmentes volt, és mindig a 
megállapodásoknak megfelelően történt.  

A másik, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy az orosz technológiával létesített 
paksi erőművünk ma is biztonságosan működik, és azt hiszem, azt is nyugodtan mondhatjuk 
rá, hogy az energiaellátásunk sarokkövét képezi. Az, hogy biztonságosan működik, arra 
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megfelelő - nevezhetem - visszaigazolás számunkra az, hogy a fukusimai események után 
döntés született egy stresszteszt elvégzéséről. Ez ’11-ben kezdődött, és ’12-ben az Európai 
Bizottság úgy ítélte meg, hogy mindazok az adatok, mindazok az információk, amelyek a 
Paksi Atomerőműről a birtokukba kerültek, megfelelőek, és megadják az alapot arra, hogy 
kibocsássanak egy dokumentumot, mely szerint az egyik legjobban teljesítő atomerőműről 
beszélünk. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy az Atomenergia Hivatal holnapján 
ez a bizonyos dokumentum, amelyet most említettem önöknek, rendelkezésre áll. 

Amikor tehát azt néztük, hogy a biztonságos működés, működtetés szempontjából 
szólnak érvek az oroszokkal való továbbműködés ellen vagy mellett, azt gondolom és úgy 
gondoltuk, hogy az együttműködés folytatása mellett szólnak döntő többségében az érvek.  

Az, hogy az energiához való biztonságos hozzáférés az egyik legnagyobb kihívásunk, 
valamint az, hogy az elöregedés, a hagyományos erőművek kieső kapacitásait pótolnunk kell, 
azt gondolom, hogy nem kell különösebben megvitatni. Az is bizonyos, hogy a 
villamosenergia-ellátást hosszú távon, biztonságosan és versenyképesen szavatolni akkor 
tudjuk, ráadásul még itt a széndioxid-kibocsátással is jól gazdálkodva és kereskedve akkor 
tudjuk, ha itt az atomerőmű életben tartásának, élettartamának meghosszabbításában, 
fenntartásában gondolkodunk. 

Az erőmű meglévő blokkjai a 2032-2037-es periódusig kapták meg, illetve fogják 
megkapni az üzemidő-hosszabbításra az engedélyt. Ez egy folyamatban lévő dolog. Az I. 
blokknál már múlt időben beszélhetünk erről, és folyamatban van a további blokkokra 
ugyanez a folyamat.  

Ahhoz, hogy képesek legyünk az élettartam-hosszabbítást követően is ennek a 
biztonságos villamosenergia-ellátásnak a fenntartására, nyilvánvalóan az előkészítő munkát 
időben kell megkezdenünk. Minden felmérés, tanulmány alapján nyugodtan kijelenthetjük és 
kimondhatjuk, hogy minimum 4-5 éves előkészítő, tervező munkával kell kalkulálni ahhoz, 
hogy biztonságos időbeli ütemezést vehessünk figyelembe, tehát többek között ez is az alapját 
képezte annak, hogy döntöttünk a kezdés mellett.  

E tekintetben az is nagyon fontos, hogy ha majd magáról az egyezményről beszélünk, 
abban szerepel, hogy egy 40 százalékos hazai kapacitás bekapcsolásáról állapodtunk meg. Az 
teljesen nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni és fel tudjuk 
tölteni a legalább 40 százalékos megfogalmazásban rejlő lehetőségeinket, a hazai cégeinket 
föl kell készíteni technológiai, gépesítési és mindenféle szempontból.  

Magáról a bővítésről, a kapacitásfenntartásról: 2011-ben a nemzeti energiastratégiában 
az Országgyűlés kinyilvánította, hogy mi az az energiamix, amellyel az ellátásbiztonságunkat 
növelni tudjuk és amit preferáltnak tartunk a magunk számára. Ez volt az a bizonyos atom-, 
szén- és zöldenergiamix.  

Meg szeretném jegyezni - ez az előző bizottsági meghallgatásom során előtérbe került 
-, hogy magának az energiastratégiának az elfogadásáig mintegy 110 alkalommal került sor 
különféle nyilvános vitákra, egyeztetésekre, fórumokra. Azt gondolom, nyugodtan 
kimondhatjuk azt, hogy az energiastratégia ügyében hozott döntést megelőzte egy elég hosszú 
és kimerítő konzultáció. 

Mindezek mentén és alapján aláírtuk a keretegyezményt az Oroszországi Föderáció 
kormányával. Ez a keretegyezmény megteremti annak a lehetőségét, hogy magának az 
egyezménynek a végrehajtását szolgáló megállapodásnak a megkötését követően fönn tudjuk 
tartani azt a bizonyos, már általam is említett energiabiztonságunkat, és mindezt meg tudjuk 
úgy tenni, hogy egy magyar tulajdonú erőművel állítjuk ezt elő. 

Lehet, hogy most itt és rögtön kell megjegyeznem - és akkor már az egyezmény 
következő pontjáról beszélek -, hogy tulajdonképpen miután itt a konstrukcióhoz egy 
államközi hitel biztosításáról tárgyalunk, ez azt jelenti, hogy maga a finanszírozás nem üzleti 
alapú finanszírozás, azaz nem pénzügyi modellszámítás alapján megy.  
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Ez részben biztosítja azt a lehetőséget számunkra, hogy a majdan előállítandó energia 
árát, árszintjét saját magunk határozzuk meg, ne pedig adott esetben a beruházást finanszírozó 
bankokban konzorciumok. Másrészről - és erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy magyar 
tulajdonban lévő erőművel tudjuk mindezt megtenni - fedezetül, lévén, hogy itt egy államközi 
szerződésről lesz szó akkor is, amikor a pénzügyi megállapodás kerül majd aláírásra, itt nem 
kerül szóba, ne kerüljön számításba a biztosítékul lekötöm, bejegyzem, tulajdonrészt kérek a 
beruházó társaimmal. Tehát azt gondolom, ez egy nagyon fontos, kiemelendő pont. Majd a 
későbbiekben még néhány szót szeretnék mondani magáról a pénzügyi megállapodásról is. 

Ami nagyon fontos az egyezményhez kapcsolódva, hogy ez sokkal több mindenről 
szól, mint ahogy nyilván volt alkalmuk ezt látni az anyagban. Itt nemcsak az atomerőmű-
kapacitásról, fenntartásról beszéltünk, de például az erőmű üzemanyaggal való ellátásáról is, 
illetve ami legalább ennyire fontos, az az, hogy a kiégett üzemanyag sorsáról is rendelkezik ez 
az egyezmény. Azok az együttműködési lehetőségek, amelyek ebben rejlenek, legyenek azok 
a kutatásfejlesztés területén vagy pedig a szakértői tudás fejlesztése ügyében, egyaránt nagyon 
fontosak, és talán különösebb szót nem is kell ezeknek a jelentőségéről váltanunk. 

Az azonban biztos, hogy ezzel az oktatásban, illetve az ilyen területen történő 
együttműködésben rejlő lehetőségek azt is jelentik, jelenthetik, hogy azok a cégek 
felkészülnek, fel tudnak készülni, képesek felkészülni arra, hogy a paksi beruházás részeseivé 
váljanak, adott esetben a Roszatom egyéb másutt folyamatban lévő egységeinek a 
felépítésében is részt vegyenek, aktív résztvevői legyenek. Már ma is működik, és 
elismertségnek örvend Pakson az a gyakorlati oktatást segítő, gyakorlati képzést támogató 
intézmény, ahol nagyon sok nemzetközi, ezzel a területtel foglalkozó mérnököt fogadunk. 
Reményeink szerint ezeknek a száma sokszorozódni fog a közeljövőben. 

Akkor visszatérve magára a hitelmegállapodásra, ez a hitelmegállapodás pillanatnyilag 
még nem kötődött meg. Az előttünk lévő egyezmény tartalmazza azt a kitételt, hogy a 
hatályba lépésnek feltétele ennek a bizonyos pénzügyi egyezménynek az aláírása. Itt az 
alapvető paraméterek meghatározásra kerültek. Nyilvánvalóan egy ilyen méretű hitel 
tárgyalásánál, miközben már tudjuk azt, ahogy már említettem, államközi szerződés révén 
biztosítékot nem kívánnak meg tőlünk, azonban egy nagyon fontos pont van, ezeket kell 
kitárgyalni, ez nyilván a törlesztésekre, a kamatfeltételekre vonatkozó tárgyalássorozat. De 
ahogy mondtam, ennek az államközi hitelszerződésnek a megkötése feltétele a most tárgyalt 
egyezmény végrehajtásának, illetve megkezdésének. 

Arról már mondtam néhány szót önöknek, hogy a hazai beszállítók 40 százalékos 
arányát szeretnénk elérni. A szövegezésben ez úgy szerepel, hogy legalább 40 százalékos. 
Mielőtt megkezdődtek a felmérések, a Paks II. beruházás végrehajtására alakított társaság már 
elkezdett egy olyan országos road showt, amely keretén belül felmérik azokat a potenciális 
lehetőségeket, ahogy mondtam, felkészítve erre a feladatra, bekapcsolódhatnak a munkába. 

Talán külön hangsúlyozni nem érdemes, mégis azonban azt gondolom, arról 
nyilvánvalóan szót kell ejteni, hogy itt az elkövetkezendő időszak legjelentősebb 
beruházásáról beszélünk ebben a pillanatban. Munkahelyek ezrei jöhetnek létre, lehet vitázni 
azon, hogy ez 8 ezer, 10 ezer vagy esetleg ezt meghaladó munkahely, amit így teremtünk, de 
ebben az esetben is, és ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, itt nemcsak a hazai, nálunk 
zajló beruházás során kerülhetnek ezek a munkahelyek működtetésre, hanem adott esetben a 
későbbiek során az együttműködés alapján másutt is, a határainkon kívül is. 

Mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy ezt az egyezménytervezetet az Európai 
Bizottság elé tártuk. Azon az ülésen, ahol ez napirendre került, minden illetékes bizottság, a 
versenyjogitól kezdve az energiáért felelős bizottság képviselője is jelen volt, nem emeltek 
kifogást ennek az egyezménynek a megkötése ellen, különös tekintettel arra, hogy a 3. 
cikkelyben található az a kitétel, miszerint a Roszatom a beszállítói, az uniós szabályoknak 
megfelelően kell, hogy keresse, illetve tegye meg az ajánlati felhívását. 
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Az is teljesen világos és egyértelmű számunkra, hogy ahogy megyünk előre az időben 
és záródnak le a tárgyalások egyes fázisai, minden esetben figyelembe kell venni, hogy 
milyen kötelezettségek hárulnak ránk az uniós tagságunkból kifolyólag. Ennek eleget fogunk 
tenni. 

Tehát amit zárszóként szeretnék elmondani önöknek, hogy végleges, megkötött, aláírt 
egyezmény, megállapodás az, amit önök elé tettünk. Az a döntés született, hogy minden olyan 
ezt követő, aláírásra kerülő egyezményt természetszerűleg be fogunk mutatni, ahogy 
megyünk előre az időben. Reményeink szerint a legelső, most soron következő legfontosabb 
tárgyalássorozat, ami az államközi hitelszerződést illeti, hamarosan le fog zárulni. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter asszony. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, észrevétel van-e. (Jelzésre:) Ertsey 

képviselő asszony! 

Kérdések, hozzászólások 

ERTSEY KATALIN (LMP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Először szeretném elmondani, hogy mi az LMP - mint az egyetlen zöldpárt 
a parlamentben - véleménye erről az egész ügyről. Utána kérdéseim lennének, és ez ügyben 
kérném szépen a bizottság titkárságát, hogy intézkedjen, hogy az eredetileg meghívott 
szakemberek is legyenek jelen, mert attól tartok, hogy a miniszter asszony nem biztos, hogy 
azokra a kérdésekre is tud válaszolni, amelyeket fel fogok tenni. Tehát kérem, hogy a másik 
bizottságokból mielőbb érjen ide az ön kollégája, aki válaszolni tud ezekre a kérdésekre. 

Azzal kezdeném, hogy azért nem támogattam a napirendre vételt, mert ma felelős 
képviselő a Magyar Országgyűlésben nem tud tájékozottan dönteni erről a kérdésről. Csak a 
bizottság tagjai tisztában vannak azzal, hogy péntek délután került fel a napirendre, iromány 
még nem is volt a meghívóban, nem szerepelt, és természetesen nem folyt semmiféle 
társadalmi vita. Idézem a miniszter asszonyt: „Erről nem is kell különösebben vitatkozni.” - 
jelezte valamelyik részéről. Hát én azt mondom, hogy igen. Azt gondolom, hogy a kormány 
elé is egy héttel az aláírás után kerülő egyezmény, kampányidőszakban egy nemzetközi 
egyezmény ilyenfajta kezelése megengedhetetlen és példátlan az elmúlt 25 évben. Azt 
gondolom, mindannyian érzik, hogy ezzel valami komoly probléma van. Nemzetközi 
szerződést nem írunk alá anélkül, hogy társadalmi vitát folytattunk volna, majd a 
döntéshozókkal, illetve a saját kormányunkkal megbeszéltük volna. Természetesen az egy 
kérdés, hogy az adott témában mennyire jártasak az egyes képviselők, de a kormánytagoknak 
kötelességük tájékozódni ezekben az ügyekben. Ez nem történt meg. 

Rátérnék egypár olyan tényezőre, amivel minimálisan tisztában kell lenni és amire 
nem kaptunk megnyugtató választ a miniszter asszony expozéjából: az idő kérdésére. Még 20 
év van hátra az üzemidőből minimum, tehát még azzal együtt is számolva, amit miniszter 
asszony említett - 4-5 év a tervezés előkészítésére -, tehát ezzel együtt is bőven van idő 
dönteni. 

Ma jelenleg Németország, amely úgy döntött, hogy megújulókat és nem egy 
életveszélyes nukleáris technológiát támogat, ma már 40 százalékot tud megújuló forrásokból 
kinyerni, és rohamosan nő ez az arány. Magyarországon is nő, annak ellenére, hogy nem 
végeztük el azokat a befektetéseket, amelyeket el kellett volna végezni. A régió minden 
országában jelentős előrehaladást értek el az országok nemcsak a megújulókba való fektetésbe 
és az enerigahatékonyságba való befektetésbe, tehát szigetelésbe, ablakcserébe, hogy ilyen 
egyszerűen lefordítsam ezt. 
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Nem kell tehát rohanni, semmi szükség arra, és ez pont nagyon gyanússá teszi ezt a 
rohammunkát, hogy pénteken bejön egy iromány, és ma éjszaka tv-közvetítési időn kívül 
természetesen - ahogy ez már szokás - már tárgyal róla a parlament.  

Itt a legfontosabb kérdés, amit említeni kell, az a biztonság. Miniszter asszony 
elhallgatta azt, hogy ez a Paksi Atomerőmű egyáltalán nem megnyugtatóan biztonságos. Hat 
éven keresztül pereltek a civilek azért, hogy egyáltalán megtudhassuk, hogy mi történt 2003. 
április 10-én Pakson. Ez egy olyan fokozatú, úgynevezett súlyos üzemzavar volt, amiről 6 év 
elteltével tudott csak meg valamit a közvélemény, mire már mindenkinek a figyelme 
elterelődött erről. 2004-ben indított pert ezért az Országos Atomenergia Hivatal és a Paksi 
Atomerőmű ellen 8 civil szervezet: az Enegiaklub, az Emisszió Egyesület, a Greenpeace, a 
Habeas Corpus, a Reflex, a TASZ, a Védegylet és a Zöld Fiatalok. Nem mellesleg Schiffer 
András képviselte ebben a perben ezeket a civil szervezeteket.  

Végül a kiperelt adatok alapján azt ma már tudjuk, hogy Csernobil és Fukusima között 
ez volt a legveszélyesebb súlyos üzemzavar, amit a világon jegyeznek. Erről elfelejtett 
említést tenni a miniszter asszony. Azt még a mai napig nem tudjuk és kizárólag az LMP 
interpellált ebben ez ügyben a parlamentben, és kapott rá választ, hogy mi történt ennek a 
kármentesítésével. 

Nem akarom önöket fárasztani a technikai részletekkel, de itt fűtőelemek sérültek 
meg, tehát ennek a disznóságnak az elhallgatása után a kármentesítésre a mai napig sem került 
sor. 2013-ban volt az utolsó cikk arról a magyar sajtóban, hogy a mai napig nem lezárt ez az 
ügy.  

Pontosan ezek miatt a biztonsági kockázatok miatt olyan elképesztő módon megnőttek 
az atomenergia, illetve az atomerőmű-építés költségei a világban, hogy ma kijelenthetjük 
világosan - és ezt ön is pontosan tudja, miniszter asszony -, hogy ma tiszta pénzből egyetlen 
bank nem vállal finanszírozást atomerőmű építésére Európában. Természetesen a Távol-
Keleten olyan fajta forrásokból lehet építeni olyan országokban, amelyekkel szerintem nem 
kéne egy klubba tartoznunk, de Európában erre nem adnak pénzt.  

Néhány képviselőtársam talán emlékszik arra, hogy Finnországban egy energiacéggel 
tárgyaltunk talán 2 évvel ezelőtt, akik elmondták, és gyönyörűen, táblázatokkal bemutatták 
azt - és ezeket bármikor rendelkezésre tudjuk bocsátani -, hogy ők nem is tudnak érdeklődni a 
paksi beruházás iránt, ugyanis nem finanszírozza senki. Ezt a beruházást csak olyan 
pénzekből lehet finanszírozni, amit az oligarchák, Putyin bármiféle megegyezéssel bármikor 
meg tud szerezni, és piszkos pénzeket tud államközi szerződés, illetve hitelszerződés 
formájában Magyarország rendelkezésére bocsátani.  

Ez tehát egyáltalán nem megnyugtató, és ez azt jelenti, hogy arról a hitelszerződésről, 
amiről egyelőre semmit nem tudunk, két dolgot tudunk biztosan: azt, hogy miniszter asszony 
is elmondta, hogy nem üzleti - idézem -, „nem pénzügyi modell az alapja ennek a 
hitelszerződésnek.” Igen, valóban nem, nem is lehet üzleti számítás és pénzügyi modell ennek 
a hitelszerződésnek az alapja, mert ennek az alapja lényegében nem üzleti célú, nem 
megtérülési célú, hanem politikai célú.  

Ennek a szerződésnek és az egész folyamatnak a célja az - és rátérek arra, ami a 
politikai része ennek a szerződésnek és amiért azt gondolom, hogy ehhez felelős, a hazáját 
szerető képviselő ehhez nem járulhat hozzá, nem adhatja a nevét, ez mégpedig az, hogy ahogy 
látjuk, Ukrajnában is folyik az, hogy megpróbálja Putyin rátenni a kezét azokra az országokra, 
amelyeket még el tud érni. Ezt megpróbálja megtenni hazánkkal is, és ez a szerződés ad neki 
eszközt ehhez.  

Ezért azt gondolom, nagyon fontos azokat az érveket meghallgatnunk - ha lennének 
ilyenek -, amiket a kormány felelős képviselője elénk tárna, de én két érvet hallottam eddig az 
expozéban. Az egyik nagyobb aggodalomra ad okot, mint a másik. 
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Az egyik úgy szólt, hogy a ’66-os együttműködés folytatása. Ez minden, csak nem 
megnyugtató. Azt gondolom, hogy ha egy ilyen fajta szerződés meghosszabbításáról van szó, 
ami egy olyan helyzetben született, amire talán azért mindannyian emlékszünk, egy orosz 
féllel való újra megállapodás egyáltalán nem megnyugtató a magyar nagyközönségnek, és 
nem véletlen, hogy tiltakoznak civilek ezrei az ellen, hogy folytassuk ezt a megállapodást.  

Egyetlenegy idézettel szeretném zárni a véleményemet, utána pedig kérdezni. Nemrég 
Orbán Viktor, ennek az országnak a miniszterelnöke azt monda, hogy ha Oroszország és 
Németország elkezd közeledni, akkor jobb, ha megnézzük, hogy megvannak-e a gyerekek az 
udvaron. (Csóti György közbeszól.) 

Ezzel arra utalt - nem titkoltan -, a hitleri Németország és a sztálini Oroszország 
közötti paktumra, arra utalt, hogy ilyen fajta nagyhatalmak bűvkörébe kerülni nem éppen 
biztonságos a gyerekeink, unokáink és családjaink számára. Amikor az elmúlt napokban 
többen számon kérték azt, hogy hogy vélekedik ma erről, akkor azzal érvelt, például volt képe 
John Lukácsnak azt válaszolni, hogy az Oroszországgal való gazdasági kapcsolat 
megkérdőjelezése olyan, mint ha valaki azt kérdőjelezné meg, hogy azért ne kössünk 
szorosabb szövetséget Németországgal, mert az valaha náci állam volt. Nem ez a probléma 
ezzel. 

Az a probléma ezzel, hogy Németország azóta demokratikus állammá vált, és azt 
gondolom, hogy példamutató az, ahogy az átláthatóság terén például ezekben az ügyekben 
viselkedik, ellentétben Oroszországgal, amely Putyin vezetésével egy ellenőrizhetetlen 
oligarchahatalmat épít ki, és ennek, azt gondolom, minden nap látjuk a jeleit, ha bekapcsoljuk 
a tv-t.  

Ezek után azt szeretném kérni - nem tudom, megérkezik-e a szakember, aki ebben a 
kérdésben tud válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek felmerültek. Ha nem pénzügyi modell 
az alapja, akkor pontosan mi az alapja ennek a szerződésnek? Ez az egyik. Nem tudom, hogy 
ezt ön meg tudja-e válaszolni. 

A fűtőelemek kérdését említette, amelyek egyáltalán nem megnyugtatóak: 20 év után 
ezek a fűtőelemek visszaszállításra kerülnek Magyarországra. Ez számomra egyáltalán nem 
megnyugtató. 

Az üzemidő-hosszabbítás, ami meg fog történni. - Ebből lényegében egy kérdés merül 
föl: mi az oka a sietségnek, ha nem az, hogy valamiféle olyan dolgot akarnak most 
rákényszeríteni az országra, amit esetleg később nem lehetne megtenni azoknak a 
változásoknak a fényében, ami a megújuló energiákat messze-messze versenyképesebbé teszi, 
mint a nukleáris energiát, hiszen már ma tudjuk, a mai számítások alapján tudjuk, hogy 
kétszer, illetve háromszor akkora lesz ennek az ára. Ebben az ügyben már most bizonyítható, 
hogy a kormány hazugságot állított, amikor azt mondta, hogy olcsóbb lesz az energia. 

A mai számítások szerint is - és akkor még nem beszéltünk növekvő költségről, ami 
elengedhetetlen, és nyilvánvalóan nőni fognak a költségek - kétszerese illetve a háromszorosa 
lesz a jelenlegi áramáraknak az, amit Paks II. tudna termelni.  

Várom a választ a kérdéseimre, és azt kérem, hogy képviselőtársaim is nyilvánuljanak 
meg abban, hogy hogyan tudnak egy ilyen szerződéshez viszonyulni mindezeknek a 
kérdéseknek a fényében és abban a helyzetben, hogy nincsenek válaszok ezekre a kérdésekre.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Kovács alelnök úr! 
 
KOVÁCS LÁSZLÓ (MSZP), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Asszony! 

Gondolom, nem okozok meglepetést, ha azt mondom, hogy a Szocialista Párt nem ért egyet a 
történtekkel, nem értünk egyet az egyezmény aláírásával. Ezt nem előzte meg a minimálisan 
szükséges előkészítés, nem volt konzultáció se a parlament ellenzéki pártjaival, sem szakmai 
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szervezetekkel, sem civil szervezetekkel nem volt társadalmi vita. Tehát mindazok 
hiányoztak, amik egy ilyen súlyú megállapodás aláírását meg kellett volna, hogy előzzék. 

Évtizedekre szóló energiapolitikai és pénzügyi elkötelezettséget vállal ezzel 
Magyarország, amit nem lehet ilyen hirtelen, egyik napról a másikra egy aláírással elintézni. 
Ráadásul mindez ellentétes a nemzetközi energiapolitikai trendekkel is. Ertsey Katalin alelnök 
asszony már említette a német példát, de vannak más példák is, hogy amennyire meghatározó 
trend a megújuló energiafajták arányának növelése az energiamixben, úgy nem meghatározó 
az atomenergia növelése, sőt inkább innen visszafelé tartanak a fejlett ipari országok. Nos, 
ezek a legfontosabb problémák, amelyeket szeretnék felvetni, nem megismételve a már 
elhangzottakat. 

Nem tudom megállni, hogy ne emlékeztessek arra, hogy a miniszterelnök úr még 
ellenzéki pártvezetőként ennél jóval kisebb jelentőségű magyar-orosz energiapolitikai 
megállapodást puccsnak, puccskísérletnek meg hazaárulásnak minősített. Nem tudom, mi 
változott azóta az akkori Oroszországban, amelyet úgy is minősített, hogy ezzel a keleti 
despotikus hatalommal nekünk nincs dolgunk - már miniszterelnökként minősítette így -, 
azóta mi változott Oroszországban, mert én semmi olyan változást, fordulatot mondjuk a 
demokrácia irányában nem vélek felfedezni. 

Az is egy fontos szempont, a sietségre utalok itt, hogy a választás előtt, jól emlékszem, 
annak idején a Fidesz elnöke, a jelenlegi miniszterelnök, de más Fidesz-politikusok is minden 
olyantól vissza akarták tartani az előző kormányt, amely valamiféle hosszabb távú 
kötelezettségvállalást jelent. Emlékszem, hogy nagyköveti kinevezésekre azt mondták, hogy 
nehogy már a választás előtt két hónappal nagyköveti kinevezéseket hozzon elő a kormány, 
pedig az kisebb súlyú (Szabó Vilmos: Már egy évvel előtte!), kisebb súlyú dolog, mint egy 
ilyen megállapodás. Nos, a fenntartásokat tehát egyrészt ez a furcsa sietség csak erősíti, és az 
is, hogy nem csinál ebből titkot Putyin elnök sem, hogy számára az energiapolitika nem 
gazdasági kérdés, számára stratégiai kérdés az orosz befolyás kiterjesztésének a 
leghatékonyabb és nem fegyveres eszköze, de nagyon hatékony eszköze. Konklúzió: ha nem 
értünk egyet az egyezménnyel, ennek a sietős aláírásával, akkor természetesen annak 
kihirdetésével sem, mert itt formailag a napirenden csak a kihirdetésről van szó, tehát amivel 
nem értünk egyet, annak a kihirdetését sem támogatjuk. 

Még egy szempontot szeretnék megemlíteni. Szó volt arról, hogy az Európai Bizottság 
illetékes biztosa nem emelt kifogást. Hát persze, hogy nem, mert Oettinger úr az 
energiapolitikáért felelős, annak biztonsági vonatkozásáért, és abban neki az a dolga, 
megnézni, hogy az Atomenergia Ügynökség normáinak megfelel-e ez az egész projekt, de 
versenyjogi szempontból nem kérdeztek meg senkit, az illetékes biztos sem és a főigazgatóság 
sem került abba a helyzetbe, hogy erről véleményt mondhatott volna. Versenyeztetés nélkül 
képzeli el a kormány ezt a beruházást, ami megint csak egy uniós tagállam részéről nagyon 
nehezen elképzelhető. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Vona képviselő úrnak adom meg a szót, utána pedig Szabó Vilmos képviselő 

úr következik. 
 
VONA GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Nos, a Jobbik álláspontja mindig 

is következetes volt ebben a kérdésben, mind a paksi bővítés és az atomenergia szükségét 
illetően, mind pedig az orosz technológiát támogató kérdést illetően, miközben a többi párt 
részéről valamifajta fura játék volt tapasztalható folyamatosan: aki ellenzékben volt, ellenezte 
sokszor akár a bővítést, akár az orosz technológia támogatását, aki pedig kormányra került, 
hirtelen elkezdte támogatni, majd meg volt lepődve, hogy Oroszország miért tekint bennünket 
megbízhatatlan partnernek. Az üléspont sajnos gyakran szabta meg az álláspontot az eddigi 
években, és ez sajnos most is így történt. 
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Egy - véleményem szerint - alapvetően szakmai kérdést most a kormány 
felelőtlenségéből és a baloldal hisztériakeltéséből következően választási kampánykérdéssé 
tettünk, felelőtlen külpolitikai hozzáállás tapasztalható véleményem szerint mindkét oldal 
részéről, és itt el kell mondani, hogy a kormány részéről is. Tehát ami az ellenzék többi pártja 
részéről megfogalmazódott kritika, azoknak a nem szakmai részével részben egyet kell, hogy 
értsek. 

De azt azért szögezzük már le, hogy az atomenergia nem a kőkorszak. Itt most úgy 
beszélünk az atomenergiáról, mintha az a világban valami elvetett dolog lenne. A világban is 
fejlődik az atomenergia, és Magyarországon is a szakemberek egy jelentős része ugyanúgy, 
ahogy a Jobbik is, az atomenergiát középtávon Magyarországon pótolhatatlannak tartja. Én 
ezt elfogadom, hogy ebben lehet szakmai vita, de minden pártnak le kell tenni valahová a 
garast ebben a szakmai kérdésben. Mi így tettük le. 

A kormány viszont elkövette azt a hatalmas hibát és felelőtlenséget, hogy előzetes 
egyeztetés nélkül váratlanul kötött egy ilyen megállapodást egy választási kampány kellős 
közepén, ami hihetetlen rossz időzítés. Nem is értem én magam sem, megmondom őszintén, 
hogy miért volt erre szükség, miért nem lehetett egy évvel korábban megkötni ezt a 
megállapodást. Persze nyilvánvalóan be kellett ezért jutni Putyin elnök úrnak a 
tárgyalóirodájába, ez nem volt egyszerű a jelenlegi miniszterelnök korábbi kijelentéseit 
illetően. Vagy ha már csak mostanra sikerült, akkor miért nem lehetett várni pár hónapot? 

Szerintem nagyon nagy problémát okoz, és az is probléma, hogy úgy látom, a 
kormány jelen pillanatban sem nagyon akarja átláthatóvá tenni ezt a kérdést, és ezáltal 
feldobja a magas labdát az MSZP és az LMP számára, amely utána most már mindent belelát 
az atomenergia és a paksi bővítés kérdésébe, és ez óriási hiba. Itt valóban elhangzott a 40 
százalékos hazai kapacitás lehetősége, aminek nagyon örülünk, és reméljük, hogy ennél is 
több lesz, de azért azt is jó lenne most már lassan cáfolni, hogy mondjam, azt az egyre inkább 
terjedő népi hiedelmet, hogy ugye ez megint nem az ország javát, hanem a Közgépet és a 
baráti körét fogja szolgálni. Ennyit a kormány felelőtlenségéről. 

Most rátárnék a baloldal felelőtlenségére, mert ők itt az igazság bajnokaiként és 
Magyarország szuverenitásának megvédőiként pozícionálják magukat, ami felháborító. 
Nyilván egy bizottsági ülésen nem kell itt most politikai értékeléseket tenni, de azt látom, 
hogy az LMP megpróbál mint egy utolsó szalmaszálba kapaszkodni a politikai esélyeit 
illetően ebben a kérdésben. A tegnapi napon Ertsey Katalintól - vagy az ő nevével - hat levelet 
kaptam Paks ügyében, számtalan civil szervezet bombázta a postaládámat, amivel persze nem 
volna semmi baj, de akkor már kicsit bosszantott, amikor saját magamtól is kaptam egy civil 
levelet a parlamenti e-mail címemről. Az már elgondolkodtatott, hogy valójában mekkora 
társadalmi mobilitás van e mögött a kérdés mögött. De annyit tegyünk hozzá, hogy az LMP 
legalább következetes, ott legalább azt tudjuk, hogy mind az orosz technológia, mind az 
atomenergia ellen van. Ez legalább egy világos álláspont. De az MSZP-nél nem tudok 
kiigazodni. Az MSZP eldönthetné végre, az atomenergiával van baja vagy Oroszországgal. 
Ha az atomenergiával van baja, akkor miért nem mondta ezt az elmúlt tíz évben, ha pedig 
Oroszországgal van baj, akkor pedig visszadobom a labdát Kovács László volt 
külügyminiszternek, hogy miért követték el ugyanazt a hibát, amit Orbán Viktor is  elkövetett. 
Önök kormányra akarnak kerülni. Hogy fognak majd Oroszország színe elé kerülni, ha most 
elmondják kígyónak, békának Oroszországot? Úgyhogy én arra kérném mindkét felet, hogy 
próbáljon meg ebben a kérdésben önmérsékletet tanúsítani, próbáljuk meg a választási 
kampányt az egyéb nagyon fontos kérdésekre fókuszálni. Van nagyon sok kérdés: 
munkahelyteremtés, közbiztonság, elszámoltatás, devizahitelek és a többi, és a többi. Ezekről 
folyjon a választási kampány, egy ilyen szakmai kérdést pedig helyezzünk vissza a maga 
szakmai területére, folytassunk róla korrekt és tisztességes szakmai vitát, és ne kockáztassuk 
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Magyarország külpolitikai és energiapolitikai biztonságát felelőtlen külpolitikai hozzáállással. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Szabó képviselő úr! 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 

Asszony! Nem tudom megállni, hogy el ne mondjam, amit a kormánypárti képviselőink 
szoktak sokszor mondani, hogy valaminek van egy diszkrét bája. Hát van egy diszkrét bája 
annak, hogy ebben a szerződésben önök megtalálták úgymond a kanálban a mélyedést, és azt 
mondják, hogy a Magyar Népköztársaság Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánya és a Szovjet 
Szocialista Köztársaság Szövetsége által 1966-ban megkötött megállapodásra hivatkoznak, 
ami az alaptörvény szerint, hogy úgy mondjam, nem létezik. 

Az alaptörvényük, amit elfogadtattak a parlamenttel, azt mondja ki, hogy a német 
megszállással megszűnt Magyarország függetlensége, szuverenitása, minden, ami utána 
történt, az nincs, és csak az 1990-es parlamenti választásokkal indul újra a magyar történelem. 
Úgy tűnik, hogy alaptörvény-módosítást kell majd végrehajtaniuk, hogy kivéve ez az ez, meg 
a gyevi bíró. Ez az első számú pont, amit szeretnék mondani. 

A második számú az, ami pontosabb, és talán Vona Gábor elnök úr számára is ad némi 
eligazodási pontot, ha nem érti a mi hozzáállásunkat, tudniillik 2010 előtt - a választások előtt 
- volt a parlamentnek egy konszenzussal elfogadott álláspontja vagy határozata, ami 
felhatalmazást adott a mindenkori kormánynak, hogy az előkészítő tárgyalásokat 
megkezdhesse ebben a történetben. Az előkészítő tárgyalásokat egy MSZP-s kormányzat 
idején.  

Nos, mi azt gondoljuk, hogy itt nem az előkészítő tárgyalásokat kezdték meg, hanem 
egyértelműen meg is kötötték a megállapodást anélkül, hogy lett volna olyan előkészítő 
tárgyalás, amelyről tudnának azok a felek, akik 2010 után itt ellenzéki oldalon 
kormányoldalon, ellenzéki oldalon ülnek és egy ilyen horderejű kérdésben, amely nemzeti 
érdekünket befolyásoló hosszú távú - energiabiztonság és nem is ismétlem meg már, amit 
elmondtak képviselőtársaim - és meghatározó tényező.  

Egy 3000 milliárd forintos kölcsön felvétele nem gondolnám, hogy egy egyszerű 
történet. Azért vagyunk most ellene és azért nem tudjuk ezt támogatni, mert itt nem ez történt. 
Hanem az történt, hogy nyilvánvalóan teljesen választási szempontokat figyelembe véve a 
miniszterelnök úr a saját külpolitikai vízióját és azt, hogy mégiscsak egy nagyhatalom 
vezetőjével mutatkozhat a választások előtt, mindent alárendelt, és beleviszi az országot egy 
ilyen helyzetbe, és itt messze nincs szó Oroszországról és mindazokról, amik elhangzottak. Ez 
tehát nagyon fontos része a dolognak. 

Megkérdezni azt szeretném a miniszter asszonytól - lehet, hogy nincs gyakorlati 
jelentősége a nemzetközi jog szerint, de - vajon mivel magyarázható az, hogy az orosz fél 
részéről nem kormánytag írta alá ezt a megállapodást, hanem az a bizonyos, a szerződésben 
illetékes hatóságként megjelölt Roszatom vezetője, aki nem tagja az orosz kormánynak. 
Vajon mi ennek a magyarázata? A tárgyalásokon valószínűleg nyilván volt erről szó, hogy kik 
az aláírók. Ez egy fontos kérdés szokott lenni a tárgyalásokon.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: További kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Miniszter asszony, 

parancsoljon! 
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Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter válaszai 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszter: Megkísérlek választ adni, de 
inkább a felvetett kérdéscsomagokra, ha megengedik nekem és nem pedig az egyes képviselő 
hölgy, illetve urak felvetett kérdéseire.  

Hogy miért véljük úgy és miért gondoljuk, hogy a folyamatot el kell indítani és ez egy 
feltétlenül szükséges dolog és további időt vesztegetni nem szabad, arra mindössze csak 
annyit szeretnék jelezni, hogy a leálló blokkok vagy a leállásra ítélt blokkok esetében 
folyamatos kivezetésről beszélünk, 5 évről.  

Nézek államtitkár-helyettes asszonyra, hiszen szó volt arról is, hogy majd a szakértőt 
is kérdezzük meg ebben a kérdésben. Tehát ahogy a kivezetésnek is van egy időtartama, 
ugyanúgy a bevezetésnek is. Ha ezeket figyelembe vesszük és kalkuláljuk, akkor néhány 
évről, 4-5 évről beszélünk, amikor mondjuk úgy, hogy dupla kapacitás működik és futni fog. 
Erről ezt szeretném mondani. 

Amit nagyon fontosnak tartok és elhangzott a finanszírozás kapcsán, úgy gondolom, 
hogy elég erőteljes prekoncepció övezi ezt a dolgot, részben ahogy már beszéltünk erről, a 
kamatról, a feltételrendszerről a tárgyalások még folynak. Az, hogy ez a hitelszerződés milyen 
feltételekkel jön létre, azaz megfelelőnek ítéltetik-e arra, hogy egyáltalán ilyen módon a 
beruházást megkezdjük, erre ma még nincs válaszunk, a tárgyalások folynak, és nyilván 
(Szabó Vilmos: Miért kellett aláírni?) a tárgyaló fél - nevezetesen a gazdasági miniszterünk -, 
amikor olyan stádiumba kerül a dolog, erről mindenkit tájékoztatni fog. Már csak ezért is, 
mert akkor megint szeretnék visszautalni: ez az egyezmény akkor lép életbe, ha ott 
megállapodtunk. Ezt meglehetősen fontosnak tartom. 

Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy államközi hitelszerződés, ezt pedig azért 
mondom, mert államközi hitelszerződés mögé nem szoktak fedezetet állítani. Ezért jeleztem 
azt, hogy kicsit prekoncepcionális kérdésnek tekintem, hogy ez biztos mutyipénz, mert nincs 
fedezet. (Ertsey Katalin közbeszól.) Nem, ez egy államközi hitel. Kérem, javítsanak ki, ha 
tévedek, de nem hiszem, hogy államközi szerződések mögé hitelt szoktunk állítani.  

Arról is beszéltem, hogy itt majd fokozatos kivezetésre kerülnek a régi, fokozatos 
bevezetésre kerülnek az új blokkok. Ahhoz, hogy az előkészítés milyen volt, mióta tart, 
milyen fórumokon járt, hol és milyen lehetőségek voltak mindenki számára, hogy 
megismerjék ezt a folyamatot, visszamehetünk. Visszamehetünk a múltba, visszamehetünk 
oda, amikor ez elindult: 2009-ben zajlottak események, 2010-ben zajlottak események. Nem 
véletlenül jeleztem azt is, hogy az energiastratégia elfogadásakor milyen körben, mert azt 
hiszem, hogy ez a kör, akivel ez akkor egyeztetésre került, elég széles körnek kell hogy 
tekintsük. Azt, hogy az atomfelhasználásban, tehát az energiamixünkben fontosnak tartjuk-e 
vagy sem, ezt is az energiastratégiából lehetett kiolvasni. 

Azt is az energiastratégiából lehetett, illetve lehet ma is kiolvasni, hogy 9,6 százalékos 
zöldenergia-felhasználást mondott ki és deklarált ez a bizonyos stratégia, amit 2016-ra kell 
elérni - halkan jegyzem meg, ezt elértük -, 2020-ra pedig egy 14,6 százalékost. Ez szintén 
mindenki előtt ismert, nyilvános, publikus dolog. 

Versenyjogi szempontból a szerződés - ahogy mondtuk az egyezmény, kijavítom 
önmagam, mert nem szerződésről beszélünk egyelőre -, az egyezmény szövegét ahogy 
jeleztem, bemutattuk. Pontosan a miatt a hitelkonstrukció miatt, amiről beszéltem, tehát hogy 
államközi hitel, ebben a stádiumban és ilyen keretek között a pályáztatás elég nehezen 
értelmezhető fogalom lenne. Nem véletlen azonban az és ezt azért tettük, mert részben így 
látjuk jónak és részben teljesen világos volt az, hogy az uniós véleményt, támogatást csak 
akkor tudjuk megnyerni - nem véletlenül tettük bele -, ha a Roszatomnak pályáztatnia kell, és 
az uniós versenyjogi szempontból kell közzétenni a dolgokat. 

Azt gondolom, hogy abba most belemenni, hogy ennél mélyebbre, hogy ki mikor mit 
mondott erről; - a legeslegfontosabb dolognak azt tartom, hogy az energiastratégia nyilvános 
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volt, megvitattuk, mindenki elfogadta. Azt, ami az energiastratégiában deklarálásra került, az 
atomra vonatkozó hányad, százalék másképp nem lehet elérni, csak akkor, ha fenntartjuk az 
atomerőmű működését.  

Ami pedig azt illeti, ha most visszamegyünk, hogy ez a bizonyos 2009-es dolog 
felhatalmazás, felkérés vagy mi volt, akkor azért azt gondolom, hogy az elég jó választ ad, 
hogy az egy döntés volt.  

Döntés volt, méghozzá az akkori parlament döntése, amikor 2009-ben Katona 
Kálmán, aki ekkor már független képviselőként működött, mindenképpen szerette volna, ha 
az országgyűlési határozat kiegészül. Tehát kiegészül pontosan azzal a szöveggel, amit most 
felolvastam önöknek, hogy a kormány az új atomerőművi blokk szakmai, környezetvédelmi 
és társadalmi megalapozását követően a beruházás szükségességére, feltételeire, a típusára, 
telepítésére, a finanszírozás módjára vonatkozó javaslatot kellő időben terjeszti az 
Országgyűlés elé. Ez elutasításra került. Még feltartom önöket néhány percre, a döntés 
jelentősége nemzetgazdasági szempontból sokkal nagyobb annál, hogy az Országgyűlés egy 
elvi hozzájárulással elintézze az új atomerőmű sorsát. A javaslatom lényege, hogy az 
előkészítő munka végeztével a végleges döntés meghozatala előtt beszámolásra kerüljön sor. 
Nos, ez került elutasításra. Úgyhogy erről ennyit szeretnék csak mondani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? 
 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Azt szeretném kérdezni, hogy miért nem kormánytag írta 

alá. Erről nincs a miniszter asszonynak tudomása? 
 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ nemzeti fejlesztési miniszter: Atomügyekben az 

Oroszországban eljáró illetékes hatóság, nem cég, nem vállalat, az atomenergia-ügyekben a 
felhatalmazott cég, de nem is cég, mert most én is beleestem ebbe a hibába, az az ügynökség, 
amely ellátja a képviseletüket mindenütt, minden ügyben. 

Szavazás 

ELNÖK: Miután nincs több kérdés, vélemény, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki 
támogatja a T/13628. számú törvényjavaslat általános vitára való bocsátását. Számolunk! 
(Szavazás.) Tizenhat igen szavazat. Ki van ellene? (Szavazás.) Négy ellenszavazat. A 
bizottság támogatta, általános vitára bocsátotta. 

Előadót kell állítanunk a mai plenáris vitára. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ki 
képviselje a bizottság véleményét. (Nincs jelentkező.) Ha megengedik, képviselőtársaim, 
akkor én elmondanám a bizottság véleményét, a bizottság döntését a plenáris ülésen.  

Kérdezem a tisztelt bizottságot - most magamról szavaztatok, én nem fogok szavazni -
, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Egyhangú Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő volt, 
képviselőtársaim. (Ertsey Katalin: A kisebbségit elmondanám én.) 

Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy velünk volt. 
 
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti 

biztonsági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13510. 
szám) (Általános vita) 

Engedjék meg, hogy még 2-3 perc erejéig - mert még nem kezdődött el a plenáris ülés 
- azzal az egy napirendi pontunkkal végezzünk, amiben csúszásban vagyunk. Visszatérünk 
tehát a 6. napirendi pontunkra - némi technikai félreértés miatt megcsúsztunk ezzel a 
napirendi ponttal. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti 
biztonsági együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló T/13510. számú törvényjavaslat 
általános vitára való bocsátása következik. Takács Tibor osztályvezető úr van velünk, 
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üdvözlöm! Kicsit megcsúsztunk az ön napirendjével. Kérem, röviden ismertesse a napirendet, 
a javaslatot. Parancsoljon! 

Takács Tibor (BM) hozzászólása 

TAKÁCS TIBOR (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Először is elnézést szeretnék kérni a késésért, a sajnálatos késésért. 
Nagyon gyors leszek. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti 
biztonsági együttműködési megállapodást azért tartotta indokoltnak a Belügyminisztérium 
megkötni, mert az 1992-ben kötött kétoldalú nemzetközi megállapodás, ami hasonló területen 
szabályozta a terrorizmus, a kábítószer és a szervezett bűnözés elleni harcban történő 
együttműködés két ország illetékes hatóságai közötti együttműködési lehetőségeket, jócskán 
elavult, és nem haladt együtt a korral. Gyakorlatilag rengeteg olyan együttműködési 
lehetőségre nem terjedt ki, amelyeket most már meg lehet valósítani 2014-ben, de olyan 
alapdolgok is hiányoztak belőle, mint a konkrét bűnügyi információcsere. Ezért igazából már 
2010-ben elkezdődött a munka az új biztonsági együttműködési megállapodásról, amely 
kellőképpen korszerű, és minden olyan együttműködési lehetőséget lefed, amely célszerű a 
belügyi, de elsősorban a rendőri együttműködés terén. Különösen fontos számunkra a török 
partner, hiszen a Magyarországon felfedett, határon átnyúló szervezett bűnözés javarésze az 
úgynevezett balkáni útvonalhoz kötődik, amelyen Törökország egyrészt mint tranzit, másrészt 
mint kibocsátó ország is sajnos előkelő helyen szerepel. 

Hagyományosan jó a törökökkel, a török rendőrséggel és a török belügyi szervekkel az 
együttműködés, de ahhoz, hogy igazán hatékonyan tudjanak a két ország rendőrei együtt 
dolgozni a bűnmegelőzéstől a felderítésig, ehhez elengedhetetlen, hogy egy korszerű és 
mindenre kiterjedő biztonsági megállapodást kössünk. Felhatalmazás alapján az aláírásra 
december 18-án Ankarában került sor, a jelen előterjesztés pedig a kihirdetést célozza. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, osztályvezető úr. 
Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kérdés, észrevétel van-e az elhangzottakkal 

kapcsolatban. (Nincs jelentkező.)  

Szavazás 

Amennyiben nincs, kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja a T/13510. 
számú törvényjavaslatot. (Szavazás.) Egyhangúlag támogattuk. Köszönöm szépen. 

Előadót kell állítanunk. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki vállalja. (Kovács 
László jelentkezik.) Kovács László képviselő úr vállalja ennek a napirendi pontnak az 
ismertetését. Ki támogatja ebben alelnök urat? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az osztályvezető úrnak is. 

A bizottsági ülésünket bezárom. Holnap a bizottsági ülést folytatjuk a szavazások 
után. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 18 perc) 
  

Balla Mihály  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Barna Beáta és Vicai Erika 
 


