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

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok, kedves vendégeinknek is! Hadd kezdjem talán azzal, 
hogy jó újra együtt lenni a régi-új minőségben, és bízom benne, hogy egy izgalmas és 
tartalmas együttműködés elé nézünk. Szeretném itt köszönteni az alelnök kollégákat 
is, Balla Mihályt és Csenger-Zalán Zsoltot. Balla Mihály elnök úr, alelnök úr lesz az 
első helyettesem azokban az esetekben, amikor kések - mint például most is ő lett 
volna - és egyéb helyzetekben. Erről majd egyszer szavaznunk is kell, ahogy 
megtudtam, az új házszabály előírása szerint. Erre majd találunk alkalmat. 

Nem is nagyon szaporítanám a szót, be kell jelentenem egy helyettesítést: 
Hoffmann Rózsa képviselő asszonyt Bartos Mónika helyettesíti. 

A napirendi javaslatot megküldtem. Van-e bárkinek javaslata, kifogása a 
napirenddel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor azt 
elfogadottnak tekintem. 

Az Orosz Föderáció kormánya és Magyarország kormánya között a 
Magyarország kormányának a magyarországi atomerőmű 
építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról 
szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat 

Az 1. napirendi pontunk, az Orosz Föderáció kormánya és Magyarország 
kormánya között a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához 
nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslat. Az előterjesztőt akkor invitáljuk be, kérem szépen. (Az előterjesztő 
képviselői belépnek az ülésterembe.) Jó napot kívánunk! Orbán Gábor államtitkár 
urat nagy tisztelettel köszöntöm. Foglaljanak helyet nyugodtan a szakértők is az 
államtitkár úr mellett, hátha segítségre szorul az államtitkár úr. Nem valószínű, de 
hátha előáll ez a helyzet. Köszönjük szépen, hogy itt vannak közöttünk. 

Tehát az 1. napirendi pontunk a paksi atomerőmű építésének 
finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Ugyebár, itt egy részletes vita 
indul, ami egy speciális műfaj, mert két részből áll. A részletes vitának van első 
szakasza, amelyben megállapítjuk az általános, Alaptörvényből eredő, jogrendszer 
egységébe illeszkedő nemzetközi jogi vonatkozásokat, illetőleg a jogalkotás szakmai 
követelményeinek való megfelelést, és a második szakaszában foglalkozunk a 
hagyományos értelemben vett módosító javaslatokkal. De tanulni fogjuk egy ideig ezt 
az új házszabályt, ezért tartottam fontosnak ezt kihangsúlyozni. 

Azt szeretném kérni az előterjesztőnktől, hogy ezt vonjuk össze, és át is adnám 
a szót. Tehát örülnénk annak, ha egyben mind a két részletesvita-szakasszal 
kapcsolatos kormányálláspontot röviden ismertetné az államtitkár úr. Parancsoljon! 

Orbán Gábor ismertetője 

ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Köszöntöm a tisztelt bizottságot. Nincsen kifogásom az ellen, hogy 
összevonjuk ezt a két szakaszt. Természetesen az általam ismert módosító javaslatok 
közül a dr. Szél Bernadett képviselő asszony által előterjesztett javaslattal, a június 6-
án beadott módosítóval kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a 
kormányálláspont az, hogy nem támogatjuk ennek a javaslatnak az elfogadását. 

Úgy gondoljuk, hogy a törvényjavaslathoz kapcsolódó általános és részletes 
vita kellő időt és lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a különböző szempontok, amelyek a 



 6 

módosító javaslatban föl lettek vetve, megfelelően mérlegelve és vizsgálat alá vetve 
legyenek. Nem tartjuk indokoltnak, hogy a hatálybalépés időpontja változzon. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr, és általában, ha valamit fontosnak 

tart elmondani a megállapodásról, akkor arra még hadd kérjem meg, ami a vita első 
szakaszával összefüggésben fontos. 

 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Úgy gondolom, 

sokszor elhangzott, tehát fölösleges is megismételni, de elnök úr kérésének 
természetesen eleget teszek. Ez egy olyan megállapodás, amely rendkívül kedvező a 
magyar gazdaság, a magyar állam, a magyar adófizetők számára. Egy kötött 
felhasználású hitelkeretről van szó, amelynek a kamatozásában és egyéb feltételeiben 
is rendkívül jó eredményeket tudtunk elérni. Arra szeretném felhívni mindenki 
figyelmét, hogy ez a hitelkeret egy lehetőség. Semmilyen értelemben nem 
kötelezettség ebben a pillanatban, semmilyen értelemben nem egy teher, hanem egy 
kimondottan jó lehetőség, egy eszköz, amivel élni kell, élni fogunk annak érdekében, 
hogy a paksi bővítés finanszírozása a lehető legésszerűbben, pénzügyileg a 
leghatékonyabban történjen. Ezt a célt szolgálja ez a törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Bizottság? (Jelzésre:) Köszöntöm 

Demeter Márta képviselő asszonyt. Parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások, reagálások 

DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, és sok sikert 
kívánok a munkájához. 

Őszintén szólva én egy picit bővebb beszámolóra számítottam volna, viszont ha 
így alakult, akkor örülök, hogy van lehetőségem elmondani, amit egyébként nagyon 
sokszor már hangsúlyoztunk, hogy nem volt döntési helyzet ezzel a hitelfelvétellel és a 
bővítéssel kapcsolatban. Tehát még bőven éveket ráért volna dönteni erről. 
Egyébként, őszintén szólva nem is tudom, hogy miről beszélünk, amikor egy kész 
helyzet elé lett állítva a parlament, kész helyzet elé lett állítva Magyarország azzal, 
hogy ez a szerződés aláírásra került. Többször elhangzott kormánypárti sorokból az, 
hogy igazán ennek a módosítására nincs is lehetőség, hiszen akkor újra kellene ezt az 
egészet tárgyalni, és ez mennyire kínos is lehetne a magyar kormánynak. 
Egyértelműen nem értünk egyet ezzel a szerződéssel. 

Ami módosító javaslat beérkezett hozzá Szél Bernadett képviselő asszony 
részéről, azt maximálisan támogathatónak tartjuk, hiszen nagyon fontos lenne, hogy 
azok a hatástanulmányok, azok a vizsgálatok, amelyek egyébként bőven meg kellett 
volna előzzék ennek a szerződésnek az aláírását, el kellett volna már készüljenek, de 
ha ez nem történt meg, akkor evidencia, hogy csak úgy léphetne egyáltalán hatályba - 
nyilván ez egy teoretikus felvetés -, ha ezek az adatok rendelkezésünkre állnak. 
Hiszen nem látjuk ennek a megtérülését. Bizonyos szakértői számítások szerint 
egyáltalán nem is fog ez megtérülni, és abszolút hamisnak tartom azt a fajta érvelést, 
hogy akár ez csökkentheti a rezsiköltségeket és akár azt az érvelést is, hogy esetleg 
ezek a kamatok ne épülnének be a fogyasztói árakba, hiszen ez mind-mind költség, 
tehát ettől nem fog csökkenni az energia ára Magyarországon. Ráadásul egy 
hihetetlen függőségről beszélünk, egy óriási hitelösszegről, amiben egy nagyon 
hirtelen, előkészítetlen döntés született. Semmilyen egyeztetés nem történt a 
parlamenti pártokkal erről, és még egyszer kiemelném, hogy semmilyen 
hatástanulmányt nem láttunk ezzel kapcsolatban. Nyilván ennek lehetnek 
költségvetési, nemzetbiztonsági vonatkozásai is, tehát nem gondolom, hogy ez 
elhanyagolható lenne. 
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Felhívnám a figyelmet arra a közvélemény-kutatásra, amit egész biztos, hogy 
már megismertek. Az Ipsos végezte ezt a kutatást, és ennek több része volt, egyetlen 
részére felhívnám a figyelmet, miszerint 59 százaléka a megkérdezetteknek ellenzi a 
jelenlegi konstrukció szerinti orosz hitelből történő bővítést. Úgyhogy azt gondolom, 
hogy ezek az adatok is rendkívül beszédesek. Arra szeretnék rákérdezni, hogy ha jól 
emlékszem, Varga Mihály részéről elhangzott az, hogy ez a beruházás csökkenti a 
gázfüggőséget, hogy mégis hogyan csökkentené a gázfüggőséget, amikor orosz 
hitelből és nagyon egyoldalú szerződéssel történne ennek a megvalósítása.  

Azzal kapcsolatban lenne még kérdésem, hogy mi garantálja azt, hogy 40 
százalékban magyar vállalkozások vehetnének részt ebben a beruházásban? Milyen 
garanciák lehetnek erre? És milyen garanciák lehetnek arra, hogy egyébként ez 
porlasztva történik, tehát hogy ténylegesen minél több magyar vállalkozás tud ebben 
részt venni esetlegesen. 

Ami konkrét kérdésem lenne még, hogy a vitás kérdéseket a felek tárgyalásos 
úton rendezik, ha vannak ilyenek, viszont a megállapodásban nincs kikötve jogi vagy 
fellebbviteli vitarendezési fórum. Ilyen esetben tehát egyrészt mi lenne ez a fórum? 
Ha pedig nincs megjelölve, nemzetközi szerződés gyanánt, gondolom, hogy 
nemzetközi bíróság elé menne egy ilyen ügy. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit 
gondol a kormányzati oldal arról, hogy milyen esélyeink lehetnének egy ilyen vitás 
kérdés rendezésében nyilvánvalóan az orosz féllel szemben.  

Tehát felháborítónak tartjuk az egész konstrukciót úgy, ahogy van; semmilyen 
egyeztetés nem történt. Példátlannak tartjuk azt, hogy a rendszerváltás óta a 
legnagyobb ilyen jellegű beruházásnak mondható esetben semmilyen egyeztetés 
nincs, és nincs párbeszéd és konszenzusra való törekvés. 

Köszönöm szépen a szót.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kollégák! Balla képviselő úr! 

(Balla Mihály jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem jelentkezett. (Jelzésre:) Csenger-
Zalán képviselő úr! 

 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

képviselő asszony fölvezetésében néhány gondolatot megfogalmazott, különösen azt 
tartottam érdekesnek, hogy a gázfüggőség csökkentését nem érzékeli azáltal, hogy egy 
ilyen atomenergia belépne, vagy növekedne az atomenergiából nyert 
energiamennyiség. Ha nem építjük meg ezeket a blokkokat, akkor bizony 
gázerőműveket kell használni, lényegesen többet. 

Különösen, ráadásul persze egy hitelszerződésről van szó. Azt gondolom, hogy 
adósnak lenni kisebb függőség, mint a gázenergiától függni, és ha a gázcsapot elzárja 
valaki, akkor utána komoly problémák léphetnek fel. Magukat az atomenergiához 
szükséges fűtőelemeket a világon bárhonnan, legalábbis atomhatalmaktól be lehetne 
szerezni; a franciák is boldogan szállítanának, és különösebb problémát ez nem 
jelentene. 

A nemzetközi bíróság kérdésének felvetését különösen érdekesnek tartom. 
Megkérdezem a képviselő asszonyt, hogy a nemzetközi bíróság helyett egyébként mit 
javasolna. Vagy hadseregeket vetünk be egymás között? Nem gondolnám, hogy az 
orosz medvével ez mindenképpen szerencsés dolog lenne. Ezek a megoldások vannak. 

Azonkívül a nemzetközi szerződéseknél a vitákat pontosan így kell rendezni, 
ahogy ez a törvényjavaslat ezt előrevetíti: békésen, egymás között megegyezéssel, 
egyébként pedig nemzetközi bíróságokon. Ez a civilizált világban általában így 
szokásos.  

Igazán azt szeretném megkérdezni a kormány képviselőjétől, hogy azokhoz a 
fajta elemzésekhez, amelyek szerint itt 59 százalék ellenzi az ilyen konstrukcióban 
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történő megépítést, van-e valamilyen hozzáfűznivalójuk; illetve nem tudom, hogy a 
kormány ezt a fajta közvélemény-kutatást hogy értékeli, és milyen információik 
vannak arról, hogy a válaszadók tisztában is voltak azzal, hogy ez a bizonyos „ilyen 
konstrukció” mit jelent. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: További hozzászólás van-e a bizottság részéről? (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, pár gondolattal szeretném én is kiegészíteni az 
elhangzottakat. 

Az első elem, amit fontosnak tartok, hogy ne feledjük el azt, hogy a magyar 
politika egészen az elmúlt időkig, amíg meg nem kötöttük ezt a megállapodást, teljes 
konszenzussal közelítette meg az atomenergia és a paksi bővítés kérdését. Fontosnak 
tartom, hogy egy komoly, mélyre ható vitát folytattunk le még az előző ciklusban, 
2009-ben, amikor a magyar Országgyűlés egyértelműen felhatalmazta a kormányt 
arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a paksi bővítéssel kapcsolatban.  

Ez a politikai konszenzus, azt gondolom, kellő alapot jelentett a kormány 
számára, hogy lefolytassa az egyeztetéseket, és azt gondolom, hogy itt lenne az ideje - 
a választási kampány végével -, hogy ezeket a kampányízű támadásokat felfüggesszük. 
Fogalmazzunk meg egy alternatívát! Mi lenne, ha nem a paksi bővítésben 
gondolkodnánk? Lignit, gáz, olaj, szél, nap? Mi tudja Magyarország elektromosáram-
termelésének 40 százalékát kiváltani? 

Márpedig lejár a paksi erőmű, és a paksi erőmű fenntarthatóságáról 
gondoskodni kell. Ezt tette a kormányzat. Ne feledjük el, hogy itt nem 
többletkapacitásról van szó! Ugyanazt a kapacitást fogja a Paks II. produkálni, mint 
amit a Paks I. produkál, semmivel sem többet. Tehát, ha ugyanez a nagyságrend, 
valóban, ez némileg magas, de ez adódik Magyarország energetikai helyzetéből. 
Sajnálatosnak tartom, hogy ilyen magas, de nem nagyon látom a lehetőségét annak, 
hogy hogyan lehetne ezt a nukleáris kitettségünket, ezt a 40 százalékos nukleáris 
kitettségünket csökkenteni. 

Azt viszont fontosnak tartom, hogy a kormány nem kívánja ezt növelni. 
Átmenetileg fog növekedni, de hosszabb távon a kormány nem gondolkodik abban, 
hogy ezt a nagyságrendet növelje, és ez teret ad a különféle alternatív megoldásoknak, 
beleértve egyébként a korszerű, megújuló energiák bekapcsolását hosszú távon 
Magyarország energiaellátásába.  

A pénzügyi megállapodással kapcsolatban pedig ne feledkezzünk el arról, hogy 
most erről van szó: nem Magyarország energiabiztonságáról tárgyalunk hosszú távon 
- noha nem elválasztható ez a két kérdés -, hanem a pénzügyi megállapodásról, erről a 
10 milliárd euróról tárgyalunk. Úgy vélem, hogy az a politikai erő, azok a politikai 
erők, akik nyakra-főre adósították el az országot, nem igazán rendelkeznek megfelelő 
erkölcsi alappal, hogy kifogásolják a hitelfelvétel elvét.  

Sokan kifogásolhatják, de van egy politikai erő, a magyar baloldal, amelynek 
ebben a dologban egy kicsit csendben kell lennie, el kellene egy kicsit magyaráznia, 
hogy mi volt az elmúlt 20 esztendőben a megközelítése, akkor, amikor kormányon 
volt. Miért az volt, ami? Mert Magyarország eladósításában eléggé szép érdemeket 
szerzett magának ez a baloldal, és eléggé komoly terheket rótt az elmúlt időszakban a 
magyar kormányra nemzetközileg is és a magyar polgárokra, hogy ezt az 
adósságterhet valahogy megfékezze. 

Az, hogy nem sikerült oly mértékben megfékezni, mint ahogy ezt szerettük 
volna, ez tény. De ha azt a dinamikát fenntartottuk volna az eladósításban, amit 
sikerült produkálni 2002-2010 között, akkor ma 150 százalékos lenne Magyarország 
eladósítottsága. Ehhez képest szép eredmény, hogy nagyságrendileg szinten tudtuk 
tartani ezen a 80 százalék körüli GDP-arányos eladósodottsági szinten az országot. Az 
előző 8 évben 50-ről fölment 80 százalékra baloldali közreműködéssel. 50-ről 80 
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százalékra! Mi 80 százalék körül tartottuk, némileg csökkentettük. Ha adósságról 
beszélünk meg pénzről meg hitelfelvételről, akkor azt gondolom, hogy azért ezt nem 
kellene feltétlenül elhallgatnunk. 

És arra gondolok, hogy ne feledjük el, hogy itt nem egyszerű hitelfelvételről 
van szó, hanem ami most itt történik, hogy létrejön egy teljesen világos, egyenértékű 
beruházás ennek a hitelnek az eredményeképpen, ezt nem fölélni fogjuk, hanem 
pontosan megvesszük azt a tehenet, amit aztán utána lehet fejni - ha nagyon 
egyszerűen akarunk fogalmazni. Fölélni a hitelt, vagy pedig egy olyan beruházást 
végrehajtani, ami hosszú távon fogja az ország energiaellátását biztosítani, garantálni, 
azt gondolom, hogy ez nem említhető egy lapon, nem keverhető össze. Ezért ez nem 
Magyarországnak az eladósítása, hanem egy olyan hosszú távú beruházás, amelynek a 
kondíciói egészen egyedülállóak. Én igazán ezt szeretném a kormánynak - és nem 
igazán tudom, hogy ne tűnjön ez fényezésnek, de az, hogy 3,95-ös kamattal tudunk 
fölvenni, 2026-ig ez a kamat; és utána is, ahogy így elnézzük, 5 fölé nem megy a 
törlesztés az egész periódus időszakában, azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen 
izgalmas, mondhatni: unortodox megoldás. De mondhatnánk más jelzőt is, mert 
talán ez a megoldás, amit itt sikerült kitárgyalnia a kormányzatnak, azt gondolom, 
hogy egyedülálló. 

De ez lenne igazán a kérdésem, államtitkár úr, hogy ez egy nagy ötlet volt, 
honnan vette a kormány ezt az ötletet, hogy sikerült 3,95-ös kamattal 10 milliárd 
eurót az oroszoktól fölvenni, és ma meg tudnánk-e ezt csinálni? Államtitkár úr, 
hogyan látja, Oroszország ad-e mostanában 3,95-tel bárkinek hitelt, és adott-e 
bármikor 3,95-re hitelt korábban? És egyáltalán, ebben az új helyzetben nem 
félhetünk-e attól, hogy az oroszok számára ez a konstrukció ebben a megváltozott 
geopolitikai helyzetben oly mértékben kedvezőtlenné válik, hogy ők állnak el 
valalmilyen formában ettől a megállapodástól? Merthogy Magyarország számára ez a 
konstrukció egészen egyedülálló, milliárdokban mérhető profitot hoz ez a 
megállapodás csak akkor, hagy azt vesszük figyelembe, hogy ez egy ilyen áron történő 
hitelfelvétel. Tehát ez lenne államtitkár úrhoz a kérdésem. 

Mielőtt államtitkár úrnak megadom a szót, hadd kérdezzem meg, hogy 
bármelyik képviselőtársunk szeretne-e egymásra reagálni, illetőleg még kérdést 
föltenni államtitkár úrnak. (Jelzésre:) Demeter képviselő asszony! 

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. A kérdéssel kezdeném, 

hiszen azt tudjuk, hogy Paks már most drágábban termel, mint ahogy beszerezhető 
egyébként az áramtőzsdén ez a termék. Tehát, mi a garanciája arra, hogy ha ez így 
megvalósulna, akkor bármilyen csökkenést is lehet eredményezni vagy a tőzsdei ár 
alatt, hogy annyira megérje, ha már ezt a kommunikációs szálat követi a 
kormányoldal. 

A megjegyzésem pedig, hogy pont a reggeli híradóban az egyik kereskedelmi 
csatornán hallhattuk azt, hogy az államadósság nemhogy nem csökkent, hanem nőtt, 
úgyhogy azt gondolom, ilyen szempontból sem könyvelhet el a kormány sikert. A 
2009-es határozat, ami előkerült az atomenergiával kapcsolatban, nagyon örülök, 
hogy ezt elnök úr megemlítette, hiszen itt akkor nem egy olyan markáns döntésről 
volt szó, ami mindenképpen megvalósul, hanem a vizsgálatára hatalmazta föl az 
Országgyűlés a kormányt, ennek a lehetőségnek a vizsgálatára, és ehhez képest 
valósult meg az, hogy semmilyen szakmai és pártok közötti egyeztetés egyébként nem 
történt. Tehát azt gondolom, hogy ez azért egy kis csúsztatás volt, amit a 2009-es 
eseményekről megfogalmazott. 

Illetve ami a haderőket, az alelnök úr felvetését illeti, azt gondolom, hogy ez 
viccnek is rossz, de biztos vagyok benne, hogy ön viccként értelmezte ezt és így 
mondta. Ettől függetlenül ki lehetett volna jelölni választott bíróságot, tehát azt 
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gondolom, hogy ez alapvetően szándékon múlt volna ugyanúgy, mint ahogy, ha 
adósság megfékezésében ennyire elkötelezett a kormány, akkor azt gondolom, hogy 
ennek az elmúlt 4 éves ciklusban kellett volna legyen eredménye. Láthatjuk egyébként 
folyamatosan a számokból, hogy nincsen. Kérdés az, hogy egy ilyen szerződés - és itt 
alapvetően ténykérdés, hogy a gázkérdés és az atomenergia-kérdés egyértelműen két 
külön dolog, viszont itt alapvetően az orosz féltől való függésre irányult a kérdésem. 
Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Alelnök úr! 
 
BALLA MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Bocsánat, hogy én is húzom itt 

az időt, de képviselő asszony figyelmét csak arra hívnám föl, hogy amiről elnök úr 
beszélt, az egy Országgyűlésben megtárgyalt energetikai stratégiáról szól, tehát 
amelyben az akkori szocialista kormány által is indítványozott stratégiáról egyeztetett 
az Országgyűlés, amely konkrétan Paks II. ügyét kiemelte, és alapvetően ez egyfajta 
felhatalmazás volt, úgy gondolom. Az, hogy az elmúlt négy évben - illetve az elmúlt 
egy évben téma a paksi bővítés, illetve Paks II., úgy gondolom, hogy elég sok kört 
megfutott már különböző véleményekben és egyeztetésekben. Tehát úgy gondolom, 
hogy az a része, hogy ez mennyire egyeztetett megállapodás volt vagy mennyire 
egyeztetett stratégia - én itt voltam az Országgyűlésben akkor is, amikor erről folyt az 
egyeztetés a keretstratégiáról, másrészt pedig különböző kormányzati döntések is 
születtek 2005-öt követően arról, hogy a paksi bővítést erősíteni kell, és úgy 
emlékszem, hogy néhány szocialista képviselőtársunknak a vállalkozása is elég 
rendesen össze tudott kapcsolódni Paks ügyével. 

Tehát úgy gondolom, hogy ezekben a kérdésekben, ha azt vizsgáljuk, hogy a 
következő években, évtizedekben az energia, a villamos energia előállításának a 
hatékonysága, hatékony módja milyen, úgy gondolom, hogy gazdasági szempontból is 
ma Paks mellett szól. Ha megnézzük, és a megújuló energiák sorában az egy kWh-ra 
kiszámolt árértéket nézzük, akkor ma jelenleg 1:3 az arány, míg sajnos a megújuló 
energiáknál 36 forint/kWh mellett nem igazán lehet energiát termelni, illetve 
ellátásba bekapcsolni. 

Tehát úgy gondolom, hogy ez egy évek óta tartó folyamatnak a része, hogy ma 
már eljutottunk ide, és úgy gondolom, hogy ebben az ügyben a mi álláspontunk, 
illetve a kormányzati álláspont teljesen világos. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr, ezek lettek volna a bizottság megjegyzései, kérdései. 

Rövid válaszokat kérünk. 
 
ORBÁN GÁBOR államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm a 

szót, elnök úr. Az elismerő szavakat is köszönöm és azt is, hogy tisztázta ennek a 
napirendi pontnak a tárgyát. Ez valóban a pénzügyi megállapodás. Megértem, ha 
elkalandoznak a gondolataik, és az egész paksi bővítés kapcsán akarnak egy vitát 
lefolytatni, ez érthető, de azért mégiscsak azért vagyunk itt, hogy a pénzügyi 
megállapodás kérdését tárgyaljuk meg. 

Ezzel kapcsolatban elég kevés megjegyzés hangzott el, ezekre először 
reflektálnék. Képviselő asszony azt mondta, hogy ez egy egyoldalú szerződés, 
szeretném tisztázni, hogy kétoldalú szerződésről van szó természetesen. Óriási 
hitelösszegről beszél. Ahogy mondtam, ez egy keret, a hitel összege attól fog függni, 
hogy a kivitelezési szerződés során milyen árakban, kivitelezési ütemezésben, pontos 
technikai specifikációban állapodik meg a két fél. Nagyon optimista vagyok azzal 
kapcsolatban, hogy ez a hitelkeret bőven elegendő lesz a bővítés finanszírozására. 
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Eszünk ágában sem volt csökkenteni a hitelkeret összegét. A magyar érdek az volt, 
hogy minél nagyobb legyen.  

Az elnök úr kérdésére annyit mondanék az ötlettel kapcsolatban, hogy milyen 
ötlettől vezérelve jöttek létre ezek a paraméterek, hogy sikerült így megállapodni. Itt 
kevésbé az ötlet volt a fontos, azt kell hogy mondjam. Ha ez kiábrándítólag hat, akkor 
elnézést kérek. Itt tényleg a magyar érdek kemény, félelmet nem ismerő képviselete 
volt az az eszköz, amit használtunk, amivel sikerült mindezt elérni: hangos 
szóváltások, rengeteg tárgyalási forduló, nagyon kemény, nagyon intenzív tárgyalás 
eredménye az, amit az Országgyűlés elé hoztunk.  

Ami a bővítéssel vagy az atomerővel kapcsolatos általános ügyeket illeti: a 
gázfüggőséggel kapcsolatos választ a képviselő úr megadta. Világosan kell látni, hogy 
a Paksi Atomerőmű 2 új blokkja a magyar állam tulajdona lesz, nem fog függni 
senkitől. Ez a cél, ez helyes, ez a magyar érdek, és a fűtőanyag az egyetlen olyan 
tényező, ahol függőségről beszélni lehet, itt pedig szintén azt kell mondjam, hogy 
nincsen semmilyen olyan információ a birtokunkban, hogy különösebb orosz 
függőség alakulna ki a fűtőanyag kapcsán.  

A Csenger-Zalán képviselő úr által említett felmérést komolyan kell venni, azt 
gondolom. Viszont - megelőlegezve a válaszomat - azt nagyon meg kell nézni, és 
ennek előtte vagyunk, hogy pontosan hogy tették fel ezt a kérdést. Nagyon-nagyon-
nagyon sok múlik azon, hogy általában és milyen hangsúlyokkal, milyen információk 
kihagyásával, összeválogatásával fogalmazták meg azt a kérdést, amire 59 százalék azt 
válaszolta, hogy nem támogatja. 

Ami az államadósságot illeti: szintén a tárgytól némileg elrugaszkodó 
gondolatmenet volt ez. Az eredmény az elmúlt 4 évben az, hogy az államadósság 
dinamikáját sikerült megfékezni. Nem véletlenül fogalmaz így a szakma is, hogy 
adósságdinamika. Ennek van egy önmozgása, egy saját tehetetlensége. Nem úgy van, 
hogy belenyúlunk a költségvetésbe akár, és akkor az adósság automatikusan változik. 

 Tehát van egy időbeli lefutása ennek, mint ahogy a 2002-2010 között 
fölhalmozott adósság terheit is nyögjük a mai napig azzal, hogy a kamatkiadások 
olyan magasak, amilyenek. Erre mondom azt, hogy itt a múlt öröksége még mindig 
kísért. Erről szól a dinamika kifejezés is, hogy tudniillik, az előző időszakban 
bekövetkezett hatások gyűrűznek tovább időben a következő évekre. Az Európai Unió 
legtöbb országában egyébként valami hasonló történt 2010-14 között is. Majdnem 
mindenhol emelkedett a GDP-arányos adósság. 

Magyarországon úgy sikerült stabilizálni az adósságrátát, hogy az állam 
vagyona eközben nőtt, a pénzügyi vagyona is nőtt, és az egyéb cégekben és 
mindenféle vagyoni elemekben, eszközökben felhalmozott vagyona is nőtt.  

Azt remélem, hogy ezzel a kérdések túlnyomó részére válaszoltam. Köszönöm 
szépen a meghívást.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Folytatni fogjuk még ezt a vitát 

sokat, azt hiszem, az elkövetkezendő években. Helyes is, hiszen nagyon nagy 
jelentőségű, nagy volumenű ügyről van szó mind pénzügyi értelemben, mind pedig 
energetikai értelemben; mind az ország energiabiztonsága, a külpolitika, a magyar-
orosz kapcsolatok tekintetében megkerülhetetlen lesz ez az ügy. Nem is nagyon lehet 
leválasztani. Nem kifogásolnám, hogy a képviselő asszony ilyen szerteágazó 
kérdéseket tett föl, mert összefüggnek ezek a dolgok, és nem nagyon lehet őket 
szétválasztani. Azt gondolom, majd államtitkár úr is tapasztalni fogja, hogy a 
külpolitika belejátszik masszívan ezekbe a pénzügyi vonatkozású ügyekbe.  
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Határozathozatalok 

Akkor most a döntéssel kapcsolatban elmondom, hogy 3 szavazás elé nézünk. 
Az egyik, az első szakasz, amit elmondtam: a részletes vita általában, a házszabály 
44. § (1) bekezdésének való megfelelés vonatozásában. Tehát az előterjesztés első 
szavazása erről szól.  

Ki támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy. 
Tartózkodás nem volt. 

A bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadta. 
Következik a módosító javaslat. A módosító javaslatot a kormány nem 

támogatja. Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Egy. Ki nem támogatja? 
(Szavazás.) Öt. (Az elnök kézfelemeléssel jelzi, hogy tartózkodik.) Egy tartózkodás. 

A bizottság 1 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem 
támogatta a módosító javaslatot.  

Most pedig a 3. szavazásunk a vita lezárásáról szól. A részletes vitát mi most itt 
lezárjuk. Itt zárjuk le a részletes vitát, a bizottságban, az új házszabály szerint.  

Egyidejűleg szeretnék kérni egy felhatalmazást a bizottság elnökeként, hogy 
benyújthassam a most lezajlott részletes vitáról a jelentést az Országgyűlésnek. Van-e 
valaki, akinek ezzel kapcsolatban van kérdése, kifogása? (Senki sem jelentkezik.)  

Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra, hogy a vita lezárását ki támogatja. 
(Szavazás.) Hat igen. Ki nem? (Senki sem jelentkezik.)  

 
DEMETER MÁRTA (MSZP): Tartózkodás. 
 
ELNÖK: Egy tartózkodás. 
Hat igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett lezártuk a vitát. Köszönöm szépen a 

felhatalmazást, be fogom nyújtani erről a részletes vitáról a beszámolót az 
Országgyűlésnek. 

Tehát ez az az eljárás, amit meg kell tanulnunk, képviselőtársaim, az 
elkövetkezendőkben, mert ez egy új eljárása az új házszabálynak. 

Egyebek 

Egyebek? (Nincs jelzés.)  

Elnöki zárszó 

Amennyiben nincsen, megköszönöm vendégeinknek a jelenlétet, államtitkár 
úrnak és a sajtó képviselőinek. Mindenkinek szép napot kívánunk, a viszontlátásra! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 48 perc) 

 
 

  

Németh Zsolt 
  a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Baloghné Hegedűs Éva 


