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Napirendi javaslat 
 

1. Magyarország kormánya és az Orosz Föderáció kormánya közötti 
nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/13628. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása első 
helyen kijelölt bizottságként) 

2. 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  
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz)  
Csóti György (Fidesz) 
Dr. Horváth János (Fidesz)  
Dr. Mihalovics Péter (Fidesz)  
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Németh Zsolt (Jobbik)  
 
 
 

 
Helyettesítési megbízást adott   
 

Dr. Gruber Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)  
Hidvéghi Balázs (Fidesz) Mihalovics Péternek (Fidesz)  
Pintér László (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Dr. Tilki Attila (Fidesz) Csenger-Zalán Zsoltnak (Fidesz)  
Törő Gábor (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP) Kalmár Ferenc Andrásnak (KDNP) 
 

Meghívottak részéről 

Hozzászólók 

KOVÁCS PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár 
 

Résztvevők 

Pőcze Orsolya helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Banai Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 18 perc.) 

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a helyettesítéseket bejelentsem. Miután bejelentem a 
helyettesítéseket - tehát Csóti György képviselő úr Pintér képviselő urat, hogy Csenger-Zalán 
Zsolt Tilki képviselő urat, Mihalovics képviselő úr Hidvéghi képviselő urat, jómagam Gruber 
képviselő urat, Nagy Gábor Tamás alelnök úr pedig Törő Gábor képviselőtársunkat 
helyettesíti, illetve Kalmár Ferenc képviselő úr Vejkey képviselőtársunkat -, megállapítom, 
hogy a bizottságunk határozatképes, és köszönöm mindenkinek, hogy vissza tudott jönni, 
hiszen egyetlen feladatunk lesz majd: a T/13628. számú törvényjavaslathoz benyújtott 
kapcsolódó módosító javaslatokról való döntés. Ki is küldtük ezt írásban előzetesen. 

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta a napirendet. 

Magyarország kormánya és az Orosz Föderáció kormánya közötti nukleáris 
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/13628. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása első helyen kijelölt bizottságként) 

Köszönöm szépen. Ennél a napirendi pontunkkal, tehát a T/13628. számú 
törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó módosító indítványok megvitatásával kapcsolatban 
engedjék meg, hogy egy félmosolyos megjegyzést tegyek: több államtitkár van hirtelen, mint 
képviselő. (Derültség.) 

Köszönöm szépen mindannyiuknak, hogy rendelkezésünkre állnak, hogy tudják 
képviselni a kormány álláspontját. Köszöntöm Kovács Pál államtitkár urat, Pőcze Orsolya 
helyettes államtitkár asszonyt és Banai Péter helyettes államtitkár urat. Köszönöm szépen.  

A kiegészítő ajánlástervezet elkészült, amit kiosztottunk. Öt kapcsolódó módosító 
javaslat érkezett. Úgy veszem észre, hogy az előterjesztők részéről nincs jelen senki, így nincs 
más, mint hogy én az ajánlási sorrend alapján fogok haladni. Megkérdezem a kormány 
képviselőjét - döntsék el, hogy ki látja el a kormány képviseletét -, ezt követően döntünk a 
kapcsolódó módosító javaslatokról. 

Az 1. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr a 4. §-t javasolja kiegészíteni. 
Kérdezem a kormány véleményét. 

 
KOVÁCS PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! 

Tárcaálláspontot tudok egyelőre ismertetni. A tárca nem támogatja a javaslatot. 
 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki támogatja a módosító javaslatot. 

(Senki sem jelentkezik.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag nem 
támogatta, egyharmadot sem kapott. 

A 2. ajánlási pontban Jávor Benedek képviselő úr ugyanúgy ezt a 4. §-t javasolja 
kiegészíteni. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KOVÁCS PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca a javaslatot nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Egy igen. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom. Egyharmadot sem kapott. 
A 3. ajánlási pontban Szél Bernadett képviselő asszony szintén új 4. §-sal javasolja 

kiegészíteni a törvényjavaslatot. 
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Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOVÁCS PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca nem támogatja a 

javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Senki sem 

jelentkezik.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag nem támogatja, 
egyharmadot sem kapott. 

A 4. pontban Szili Katalin és Ivády Gábor képviselők szintén egy új 4. §-sal 
egészítenék ki a törvényjavaslatot. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
KOVÁCS PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca a javaslatot nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Egy. Ki nem 

támogatja? (Szavazás.) Tizenhárom.  
A bizottság 1 igen szavazattal, 13 nem ellenében nem támogatta, egyharmadot sem 

kapott. 
Az 5. pontban Szél Bernadett képviselő asszony a 4. § (1) bekezdésének következő 

módosítását javasolja. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
KOVÁCS PÁL nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A tárca a javaslatot nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki támogatja. (Senki 

sem jelentkezik.) Nulla. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizennégy.  
A bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.  
Ennyi lett volna. Tudunk-e még esetleg más módosító javaslatról? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs más módosító javaslat, illetve 16 óráig be is kellett volna adni.  

Egyebek 

Következik az „Egyebek”. Tehát csütörtökön a szavazásokat követően, 11 óra 30-kor 
tartanánk zárt ülést a Nemzeti összetartozás bizottságával Ukrajnáról. Feltehetően a csütörtöki 
szavazásokat követően.  

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KNDP): Elnök úr, hány órakor vannak a szavazások 

csütörtökön? 
 
ELNÖK: Ha jól tudom, 9 órakor kezdődik a nap, de utána van interpelláció, ezért 

csúszunk egy órát legalább. Tehát a gyors szavazásokat és interpellációkat követően, 
gondolom, tudunk bizottsági ülést tartani. (Jelzésre:) Képviselő úr! 

 
NÉMETH ZSOLT (Jobbik): Kik lesznek az előadóink? 
 
ELNÖK: Összevont ülésünk lesz, kapunk egy gyors tájékoztatást Iránról, amit Takács 

államtitkár úr megígért számunkra, ezt követően pedig feltehetően az Információs Hivatal. Ez 
tehát egy zárt ülés lesz! 

Miután nincs több napirendi pontunk, nagyon szépen köszönöm a jelenlétet meg a 
gyors reagálását a bizottság tagjainak, és a minisztériumnak is köszönöm szépen, hogy velünk 
voltak. 
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További szép napot kívánok! Viszontlátásra. (A meghívottak elhagyják a termet.) 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 25 perc) 
  

Balla Mihály 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta 


