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 Napirendi javaslat  

 

1. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, 
a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események 
szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/1561. szám)  
(Dr. Völner Pál (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  
  
 

2. A Déli Áramlat nemzetközi földgázvezeték magyarországi szakaszának 
megépítésével kapcsolatos megállapodás megkötésének folyamatát 
felügyelő eseti bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslat (H/492. 
szám)  
(Vona Gábor, Kepli Lajos és Gyöngyösi Márton (Jobbik) képviselők önálló 
indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételről) 

 

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Völner Pál (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz) 
Tiffán Zsolt (Fidesz)  
Varju László (független)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Bánki Eriknek (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 

 
Meghívottak 

Gyöngyösi Márton (Jobbik) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
Kepli Lajos (Jobbik) országgyűlési képviselő, előterjesztő 
 

A bizottság titkársága részéről   
 
Dr. Palkó Katalin, a bizottság főtanácsadója  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 31 perc)  

 

 Az ülés megnyitása  

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén.  

A napirend elfogadása, a határozatképesség megállapítása 

A képviselőtársaim írásban megkapták előzetesen a mai napra vonatkozó 
napirendtervezetet. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kiegészítésük, 
véleményük. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki 
elfogadja ezzel a tartalommal a mai ülés napirendjét. Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadtuk. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját az elfogadott napirenddel megkezdheti. 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint 
a légi, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési 
események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/1561. számú törvényjavaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Első napirendi pontunk a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIIII. 
törvény, valamint a légi, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési 
események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat. Völner Pál képviselő úr önálló indítványa. Meg is adom a szót 
az alelnök úrnak. Öné a szó! 

Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL (Fidesz) előterjesztő: Magából a beadványból is látszik, 
hogy különböző harmonizációs kötelezettségek miatt szükséges az Unió felé. Így 
tudjuk elérni azt, hogy a kötelezettségszegési eljárásba ne kerüljünk, illetve ne 
kerüljünk olyan stádiumba, amely elhúzódó kötelezettségszegési eljárást 
eredményezne. Egyébként nincs nagy eltérés a két szabályozás között, leginkább 
jogtechnikai jellegű módosításokról van szó. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Kérdezem, van-e valakinek a bizottság 

tagjai közül véleménye, kérdése a javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az önálló képviselői indítvány 
tárgysorozatba-vételét. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Nyolc 
igen szavazat. Ellenvélemény? (Szavazás.) Egy ellenvélemény. Tehát 8 igen 
szavazattal, 1 ellenvélemény mellett javasolja a bizottság a tárgysorozatba-vételt. 
Köszönöm szépen. Ezzel az első napirendi pontot befejeztük. 
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A Déli Áramlat nemzetközi földgázvezeték magyarországi 
szakaszának megépítésével kapcsolatos megállapodás 
megkötésének folyamatát felügyelő eseti bizottság létrehozásáról 
szóló H/492. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Második napirendi pontként a Déli Áramlat nemzetközi földgázvezeték 
magyarországi szakaszának megépítésével kapcsolatos megállapodás megkötésének 
folyamatát felügyelő eseti bizottság létrehozására vonatkozó indítványról kell 
tárgyalnunk és majd döntenünk az indítvány tárgysorozatba-vételéről. Az indítványt 
Vona Gábor, Kepli Lajos és Gyöngyösi Márton képviselők tették. Az előterjesztők meg 
is jelentek a mai ülésen. Meg is adom a szót, hogy a javaslathoz kiegészítést tegyenek, 
amennyiben szükségesnek érzik. 

Kepli Lajos szóbeli kiegészítése 

KEPLI LAJOS (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen. Köszöntöm a tisztelt 
képviselőtársaimat. Valóban egy határozati javaslat van előttünk, amely a Déli 
Áramlat földgázvezeték megvalósulásával kapcsolatban parlamenti felügyeletet 
kezdeményez. 

Azt láttuk az elmúlt években a kormányoktól függetlenül, hogy az aktuális 
kormányok és ellenzékiek mindig egyfajta politikai játszmaként használták ki mind a 
Déli Áramlat földgázvezeték ügyét, mind pedig az energiaellátás-biztonságunk 
kérdését. Ezért gondoljuk, hogy parlamenti felügyeleti eseti bizottságnak kellene 
felügyelnie ezt a folyamatot, hogy ne válhasson ilyen típusú politikai játszmák 
játékszerévé. Az előterjesztés elég világosan megfogalmazza, hogy mi a célja és 
összetétele, illetve feladata ennek az eseti bizottságnak. Nyilvánvalóan a parlament 
honlapján mindenki láthatta, úgyhogy ennek ismertetésével nem rabolnám a 
képviselő urak idejét. 

Ami miatt fontosnak tartjuk, arra illusztrációként egy 2008. február 29-ei 
kiadású újságot hoztam el, amelyből egyetlen mondatot idéznék. A parlamentarizmus 
elleni puccsnak minősítette a megállapodást a Fidesz, mondván: „a nyugati 
demokráciákban ilyen horderejű megállapodást nem kötnek a parlament 
megkerülésével”, mégpedig a Gyurcsány Ferenc által megkötött Déli Áramlat 
szerződésről van szó. Ezt kommentálta ilyen módon akkor a Fidesz és Orbán Viktor. 
Majd kormányváltás után ugyanezeket a mondatokat hallhattuk a paksi szerződés 
kapcsán a baloldali ellenzék, az MSZP és a többi baloldali párt részéről. Ebből is 
látszik, hogy a kormányon vagy ellenzékben lévő pártok mindig a saját érdekeik 
szerint használják belpolitikai célokra azt az ügyet, amely nemcsak Magyarország, 
hanem egyébként az egész Európai Unió energiaellátása szempontjából fontos, 
ellátásbiztonsági kérdés. Ezért szeretnénk, ha a magyar és az európai uniós 
fogyasztók földgázzal történő ellátása kapcsán ennek a magyarországi földgázvezeték-
szakasznak a megvalósítása legfelsőbb népképviseleti szinten, a parlament által is 
felügyelve lenne. Még további indoklásra Gyöngyösi Márton képviselőtársamnak 
átadnám a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő úr! 

Gyöngyösi Márton szóbeli kiegészítése 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót és a 
meghívást, elnök úr. Köszöntöm a tisztelt képviselőtársaimat is. 

Amint azt Kepli Lajos képviselőtársam ismertette és elővezette, 
Magyarországon az elmúlt évtizedekben sajnálatos módon az energiaellátás kérdése 
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politikai üggyé silányult, holott itt egy energetikai kérdésről van szó, súlyos szakmai 
kérdésről. Sajnos Magyarországot az jellemezte, hogy a kormányok váltották egymást, 
a kormányzat mindig reálisabban, az ellenzék mindig illuzórikusabb elvárásokkal 
fogalmazta meg az energiaellátással kapcsolatos igényeket. A Gyurcsány-kormány 
kapcsán a Fidesz hozzáállását, a kormány és az ellenzék hozzáállását is ez jellemezte. 
Szeretnénk a hagyományt megtörni azzal, hogy ellenzéki pártként és ellenzéki 
képviselőként szeretnénk egy olyan konstruktív javaslatot tenni, amely egybevág 
mind a Fidesz korábbi igényeivel, mind pedig a korábbi szocialista kormányzatok 
törekvéseivel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy parlamenti bizottság felügyelje azt 
a kérdést, amely mind Magyarország szempontjából, mind az egész európai kontinens 
energiaellátásának szempontjából fontos és létkérdésnek minősíthető.  

A diverzifikálás kérdése nagyon sokszor elhangzik ebben a tárgykörben, ez 
jelentheti a forrásnak és az eredet helyének a diverzifikálását, vagy az útvonal 
diverzifikálását. Amióta Magyarországra Ukrajnán keresztül érkezik az orosz gáz, 
megállapíthatjuk, hogy az energiaellátásunk nem mondható túlságosan stabilnak. 
Éppen ezért az orosz gáz útvonalának a diverzifikálása is egyfajta energiabiztonságot 
jelenthet Magyarország és Európa számára is. A Déli Áramlat, mint tudjuk, az 
alternatív útvonalon juttatná el az orosz gázt a kontinens irányába. Sajnos ez 
manapság geopolitikai kérdés is, hiszen látható, hogy az orosz gáz európai 
felhasználásának ügyében egyes nyugat-európai, vagy nyugati országok, hogy 
pontosabban fogalmazzak, az Egyesült Államok irányából is érkezik nagyon komoly 
nyomásgyakorlás, amely próbálja az orosz gáz kérdését és az orosz gáz felhasználását 
befolyásolni. Láthatjuk, hogy Bulgárián is nagyon nagy nyomás van, hogy ne legyen 
érdekelt a Déli Áramlat megépítésében. Látjuk, hogy Magyarországra is nagyon 
komoly nyomás nehezedik ebben a kérdésben. Túl vagyunk egy hosszú évtizeden, egy 
elfecsérelt évtizeden, amely arról szólt, hogy egy reménytelen régióból hosszú úton, 
több ezer kilométeren keresztül Európába gázt szállítson. Ez a Nabucco-projekt, 
amiről sok mindent el lehet mondani, de azt, hogy komolyan vehető projekt lett volna 
az elmúlt évtized bármelyik pillanatában is, nehezen, hiszen sem azt nem láttuk, hogy 
ki fogja a projektet finanszírozni, sem azt, hogy ki fog gázt tölteni ebbe a nagyon 
költséges gázvezetékbe. Arról nem is beszélve, hogy hány válságövezeten halad ez az 
útvonal keresztül. 

Ilyen értelemben szeretném, ha úgy tekintenének erre a dokumentumra és erre 
a kezdeményezésre, mint egy olyan igényre és egy olyan indítványra, amely arról szól, 
hogy a nemzeti szuverenitásunkat megőrizzük, a magyar nemzeti érdekeket és nem 
mellesleg európai érdekeket is szem előtt tartva. Nagyon szépen köszönöm, hogy 
meghallgattak. 

Hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen az indítványtevő urak kiegészítését. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e a javaslattal kapcsolatban észrevételük, kérdésük. (Dr. 
Mengyi Roland jelentkezik.) Mengyi Roland alelnök úré a szó! 

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Előterjesztők! Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezt a 
két időszakot semmi esetre sem keverném össze, nem keverném össze a mai 
helyzettel, hogy mi volt 2010 előtt, mennyire kerülte meg a szocialista kormány a 
parlamentet és mennyire nem. Két ügyet említettek, a vezetékek ügyét, illetve Paks 
ügyét. Azóta például Paks ügyében is, mint tudják, minden egyes rendelkezésre álló 
dokumentum az Országgyűlés által megtárgyalásra került, az Országgyűlés részére 
beterjesztésre került. Tehát a kettőt ilyetén összemosni legalábbis hiba. 
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Másrészt felmerült az igény, hogy a legmagasabb szinten foglalkozzunk ezzel a 
kérdéssel. Jelentem, ez így történt, hiszen a Gazdasági bizottságnak feladat- és 
hatásköre az energiakérdésekkel foglalkozni olyannyira, hogy szakértő képviselő 
vezetésével energiaügyi albizottság is létezik már a Gazdasági bizottságban, amely 
napirendjén akár kezelheti ezeket az ügyeket is. Tehát szerintem nyitott kapukat 
döngetnek, megvan erre a létező fórum. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr, a kiegészítését. Az előző bizottsági 

ülésen egy hasonló indítvány érkezett a Magyar Szocialista Párt képviselői részéről, 
akik a paksi beruházás kapcsán szerettek volna egy eseti bizottságot létrehozni. Ott 
ugyanez a vélemény, észrevétel hangzott el kormányzati oldalról, amit én magam is 
csak megerősíteni tudok. A bizottság kiemelten kíván kezelni valamennyi stratégiai 
beruházást, amely az energiaellátással kapcsolatos. Amellett, a bizottság általános 
napirendjén kívül valóban az albizottságban is lehetőség van arra, hogy elmélyüljenek 
azok a képviselők, függetlenül attól, hogy tagjai-e az albizottságnak vagy sem, hiszen 
azok az ülések nyilvánosak és bármelyik képviselőtársunk azon részt vehet, akik olyan 
kérdéssel szeretnének mélységében foglalkozni, amelyre a Gazdasági bizottság 
plenáris ülésén nem kerül sor, ezt még ettől függetlenül is megtehetik.  

Határozathozatal 

Van-e egyéb észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, 
hogy ki az, aki az önálló képviselői indítvány tárgysorozatba-vételét támogatja. Az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Senki nem támogatja. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Ki az, aki ellenvéleménnyel él? (Szavazás.) Kilenc ellenszavazattal a 
bizottság nem támogatja az eseti bizottság létrehozását. Köszönöm szépen a képviselő 
uraknak, hogy eljöttek a bizottság ülésére. A második napirendi pontot ezzel lezártuk. 

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy az egyebek napirendi pont keretében van-e valamely 
képviselőtársamnak észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
megköszönöm a mai munkát. A bizottsági ülést bezárom. Holnap 10 órakor 
találkozunk a Gazdasági bizottság ülésén. Köszönöm szépen a részvételt. Szép napot 
kívánok mindenkinek! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 45 perc) 
  

Bánki Erik  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: dr. Lestár Éva  

 


