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Napirendi javaslat  

 

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/1371. szám)  
(Dr. Mengyi Roland és Balla György (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
 

2. A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. 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/1507. szám)   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
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Tuzson Bence (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Bárándy Gergely (MSZP), a bizottság alelnöke  
B. Nagy László (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Hadházy Sándor (Fidesz)  
Kucsák László (Fidesz)  
Dr. Mátrai Márta (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)  
Dr. Pesti Imre (Fidesz)  
Salacz László (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz)  
Vécsey László (Fidesz)  
Dr. Vejkey Imre (KDNP)  
Dr. Harangozó Tamás Attila (MSZP)  
Hiszékeny Dezső (MSZP)  
Dr. Lukács László György (Jobbik)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
Szilágyi György (Jobbik)  
Dr. Schiffer András (LMP)  
Fodor Gábor (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

 
Gulyás Gergely (Fidesz) Balla Györgynek (Fidesz)  
Révész Máriusz (Fidesz) dr. Pesti Imrének (Fidesz)  
Dr. Rubovszky György (KDNP) dr. Vejkey Imrének (KDNP)  
Bóna Zoltán (Fidesz) dr. Vas Imrének (Fidesz)  
Dunai Mónika (Fidesz) Vécsey Lászlónak (Fidesz)  
Ágh Péter (Fidesz) B. Nagy Lászlónak (Fidesz)  
Horváth László (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Nyitrai Zsolt (Fidesz) Tuzson Bencének (Fidesz)  
Jakab István (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Lasztovicza Jenő (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)  
Dr. Tóth Bertalan (MSZP) Hiszékeny Dezsőnek (MSZP)  
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Harangozó Tamás Attilának (MSZP)  
Dr. Legény Zsolt (MSZP) dr. Bárándy Gergelynek (MSZP)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Dr. Ágostházy Szabolcs 
Dr. Magyar Zsóka 
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Meghívottak 
 
Hozzászóló 

 
Szabó Zsolt államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
 

Jelenlévő 
 

Brunner György főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a tisztelt bizottság tagjait és minden vendégünket. Elkezdjük a mai 
bizottsági ülésünket, a szokásos procedúrával; a helyettesítési rend felolvasása az első 
feladatom, minekutána az ülést megnyitottam.  

Megállapítom, hogy Révész Máriusz képviselőtársunkat Pesti Imre, Nyitrai 
Zsoltot Tuzson Bence, Gulyás Gergőt jómagam, dr. Rubovszky Györgyöt dr. Vejkey 
Imre, Bóna Zoltánt dr. Vas Imre, Dunai Mónikát Vécsey László, Ágh Pétert B. Nagy 
László, Lasztovicza Jenő képviselőtársunkat dr. Mengyi Roland, Horváth László 
képviselő urat dr. Szűcs Lajos, és Jakab István képviselőtársunkat Hadházy Sándor 
helyettesíti.  

Megállapítom tehát, hogy a helyettesítésekkel együtt a bizottság 
határozatképes.  

A bizottság napirendjének megállapítása következik. Azt javaslom a tisztelt 
képviselőtársaimnak, lévén az eredetileg 1. számúra tervezett napirendi ponthoz 
kiosztottunk az ülés előtt egy rövid, kizárólag technikai jellegű módosító javaslatot, 
amelyet a Törvényalkotási bizottságnak kellene benyújtani, éppen ezért, hogy 
semmiképpen ne kelljen olvasási szünetet elrendelni, cseréljük meg a két napirendi 
pontot. Tehát az első napirendi pont a légi közlekedésről szóló törvényjavaslat, a 
második pedig a földgázellátásról szóló törvényjavaslat legyen.  

A napirend elfogadása 

Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kifogása? (Nincs jelentkező.) Amennyiben 
nincs, akkor kérném a bizottság döntését ez ügyben. Aki egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazni szíveskedjen! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú.  

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, 
a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési 
események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 
módosításáról szóló T/1507. számú törvényjavaslat 

Rátérhetünk az 1. napirendi pontra, a légi közlekedésről szóló törvény 
módosító javaslatainak vitájára, de mielőtt ezt megtennénk, a szokásos gyakorlatnak 
megfelelően javaslom, hogy mind a két napirendi pont kapcsán a módosító 
javaslatokról egyben folyjon a vita, illetve a határozathozatal is, természetesen a 
szokásos kitétellel: ha bárki bármelyik módosító pontról különszavazást kérne, akkor 
azt teljesíteni fogjuk. Aki ezzel egyetért, kérem, azt is kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

A légi közlekedésről szóló törvénnyel kapcsolatban csak a Gazdasági 
bizottságnak látok módosító javaslatait. Köszöntöm a kormány képviseletében Szabó 
Zsolt államtitkár urat, és kérdezném is egyben, hogy a kormány támogatja-e a 
módosító javaslatokat.  

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntöm a bizottságot. A kormány támogatja a módosító javaslatot, tekintettel arra, 
hogy zömében technikai módosítókról van szó.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdések merültek-e fel? (Nincs 
jelentkező.) Véleményeket szeretnének-e megfogalmazni, képviselőtársaim? (Nincs 
jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Akkor határozathozatalra kerül sor.  

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a Gazdasági bizottság által benyújtott, a 
kormány által is támogatott módosító javaslatokat. (Szavazás.) Huszonkettő igen. 
Ellene? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Szavazás.) Hét tartózkodás.  

A javaslatokat a bizottság támogatta.  
Még kell szavazni az összegző módosító javaslat és a jelentés elfogadásáról, ami 

semmi mást nem tartalmaz, mint azt, amit eddig elfogadtunk. Aki ezzel egyetért, az, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonhárom igen. A többi tartózkodás, 
ha jól sejtem. Köszönöm szépen.  

Bizottsági előadónak javaslom Vejkey Imre képviselőtársunkat. Ki az, aki ezzel 
egyetért? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetért vele. Az ellenzéki 
képviselőtársaim szeretnének-e - bár mindenki tartózkodott, de van lehetőség rá - 
kisebbségi véleményt elmondani ezzel kapcsolatban? (Jelzésre:) Jelentkezőt nem 
látok, tehát akkor nem lesz kisebbségi vélemény. Köszönöm szépen.  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/1371. számú törvényjavaslat 

Most pedig áttérünk a földgázellátásról szóló törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatra. Ahogy a napirend elfogadásakor tájékoztattam a 
képviselőtársaimat, egy három pontból álló módosító javaslatot fogalmazott meg a 
Gazdasági bizottság, amelynek a 3. pontja a jogszabály-szerkesztési rendelet szerint 
nem teljesen pontos, ehelyett szerepel a képviselőtársaim előtt egy ugyanolyan 
tartalmú, ellenben a Jszr.-nek is teljesen megfelelő javaslat.  

Én azt szeretném első körben megkérdezni az államtitkár úrtól, hogy tudja-e 
támogatni a bizottságunk, tehát a TAB által majdan benyújtott módosító javaslatot.  

 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek, és támogatom a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a vitát. Kérdések, tisztelt 

képviselőtársaim? (Dr. Harangozó Tamás jelentkezik.) Parancsoljon, Harangozó 
képviselő úr. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen. Én első 
körben kérnék a kormánytól vagy az előterjesztő nevében valakitől egy részletes 
indoklást legalábbis első körben a TAB saját javaslatáról, ami, ha jól értem, végül is a 
Gazdasági bizottság technikailag elrontott 3. számú javaslatának egy pontosított 
változata, de engem nem a pontosítás érdekel, hanem az érdemi magyarázata ennek a 
javaslatnak. Ez ugyanis - minden ellenkező híreszteléssel ellentétesen - nem technikai 
módosító javaslat; ez egy új pontot hoz be a törvénybe, ami eddig nem szerepelt.  

Miután az indokolást elintézik azzal, hogy „A javaslat jogtechnikai pontosítást 
tartalmaz.”, ezzel én képviselőként - azt kérném szépen, hogy segítsenek - nem tudok 
mit kezdeni. Itt egy j) pont kerül a törvénybe, aminek az indokáról szeretnék valamit 
hallani, hogy miért indokolt ez, és milyen változást fog hozni valójában az életben, 
hiszen - még egyszer mondom - szemmel láthatóan itt nem egy technikai 
módosításról van szó, hanem egy új tétel kerül be a kivételek vagy a speciális eljárások 
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közé, aminek az indokáról szeretnénk valamit elsősorban hallani, mielőtt bármilyen 
véleményt tudnánk mondani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Közben tájékoztatom a bizottságot, hogy dr. Tóth 

Bertalan képviselő urat dr. Hiszékeny Dezső képviselő úr helyettesíti. 
Mielőtt megadnám a szót újabb kérdésekre, meg szeretném kérdezni az 

előterjesztő véleményét is, hogy támogatja-e a módosító javaslatokat.  
 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. Tisztelt Bizottság! A módosítókat természetesen támogatom. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdések, tisztelt képviselőtársaim? (Senki 

sem jelentkezik.) Jó, kérdéseket nem látok, akkor a kérdések sorát lezárom. 
Mielőtt megadnám a kormány képviselőjének… (Dr. Harangozó Tamás Attila: 

Ügyrendi!) Ügyrendi kérdésben, Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Mivel a kérdések sorát - az elnök 

úr azt mondta - lezárta, én azért fenntartanám a jogot, hogy a válasz tükrében további 
kérdéseket szeretnék feltenni majd, ha lehetséges. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Szokatlan igény, mert a válasz függvényében önnek lehetősége lesz, 

képviselő úr, nem további kérdéseket feltenni, hanem a válasz tükrében a véleményét 
elmondani. Javaslom, hogy maradjunk ennél a formánál. Vannak kérdések, többször 
megkérdeztem, hogy ki szeretne kérdést feltenni, nem volt kérdés, a vélemények 
sorában természetesen bárki újra szólhat. Tehát a kérdéseket… (Szilágyi György: Én 
is szeretnék ügyrendben!) Ügyrendi javaslat, Szilágyi képviselő úr! 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Elnök úr, már ne haragudjon, de mivel egy 

olyan kérés volt, hogy itt részleteiben egy kicsit hallhassunk valamit erről az egészről, 
elképzelhető, hogy újabb kérdések merülnének fel akkor, amikor meghallgatjuk a 
kormány jelen levő képviselőjét. Tehát én szeretném javasolni, hogy ne csak 
véleményt mondhassunk, hanem ha újabb kérdés felmerül, a továbbiakban is 
kérdezhessünk is majd. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Úgy tűnik, engem is megfertőzött Gulyás Gergő elnök úr liberális 

ülésvezetése, úgyhogy még egy kérdéskörre majd adok lehetőséget a válasz 
ismeretében, de nem szeretnék ebből rendszert csinálni a bizottság ülésén. 

Mielőtt átadnám az előterjesztőnek vagy a kormány képviselőjének a szót, attól 
függően, hogy ki szeretne erre a kérdésre válaszolni, annyi pontosítást hadd tegyek 
Harangozó képviselő úr megfogalmazásáról, hogy a Gazdasági bizottságnak nincsen 
elrontott módosító javaslata. Van egy olyan módosító javaslata, amellyel szemben az 
az észrevétel, hogy a Jszr.-nek nem pontosan felel meg, de a jogszabály-szerkesztési 
rendelet nem a bizottságot és nem a képviselőket kötelezi, hanem kizárólag a 
kormányt.  

Az egy dolog, hogy a Törvényalkotási bizottságnál - annak érdekében, hogy 
megfeleljünk ezen rendeletnek is - be szoktunk hozni olyan módosító javaslatokat, 
amelyekre semmiféle kötelezettségünk nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy az eredeti 
módosító javaslat elhibázott lett volna, az eredeti módosító javaslat is pontos és 
precíz, de mégis mindig javasoljuk, hogy ugyanaz a kötelezés essen a bizottságokra, 
illetve a képviselőkre is, mint a kormányra, pusztán ezért szerepel az a módosító 
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javaslat, amit a TAB be kívánna nyújtani. Tehát nem volt rossz módosító javaslata a 
Gazdasági bizottságnak. 

Az államtitkár úré a szó. 
 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Az előterjesztés módosításának egyértelmű célja van: az ellátás 
biztonságának növelése. Ez, ami itt le van vezetve jogszabályilag, az EU több 
tagországában is bevett gyakorlat, ők ugyanígy végzik ezt a feladatellátást. Szerintem 
és a kormány szerint is, amely megvizsgálta ezt az egész rendszert, jogszerű mind 
gazdaságilag, mind jogilag és szakmailag is az előterjesztés-csomag. A lényeg az, hogy 
a szállítóvezetékek építése fel tud gyorsulni ezen jogszabálykeret által.  

Egyébként saját szubjektív véleményemet is hadd mondjam el ezzel 
kapcsolatosan. Ha egy jogszabályt alkotunk, arra törekszünk, hogy pontos és precíz 
legyen az utolsó pillanatban, amikor kiadjuk. Ha most van az a lehetőség, hogy ezt 
pontossá, precízzé és hibátlanná tegyük, akkor most fontos, és kötelességünk 
megtenni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. (Jelzésre:) Mengyi képviselő úr 

előterjesztőként. 
 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Csatlakozni 

szeretnék az elnök úr mondandójához. Tehát a Törvényalkotási bizottság módosító 
indítványában történő indoklás tartalmazza azt, amit Harangozó képviselő úr 
mondott, hogy jogtechnikai pontosítást tartalmaz. Ebből a szempontból igen, 
ugyanakkor a Gazdasági bizottság módosító javaslatára vonatkozik, ahol viszont nem 
új elemként és nem ilyen indoklással kerül be a Get. 111. § (1) bekezdésének a 
kiegészítése. Tehát ebből a szempontból a kérdés rosszul van feltéve.  

Viszont abból a szempontból, hogy miért került bele, az ellátás biztonságának 
növelése mellett van még egy nagyon fontos dolog. A hatályos ágazati szabályozás 
bizonyos tekintetben nem felel meg a vonatkozó európai irányelvnek, a 2009/73. 
irányelvnek, amely azt mondja, hogy szállítóvezeték létesítésénél objektív és 
megkülönböztető eljárásoktól mentes eljárásbonyolítást kell végezni földgázvezeték 
létesítésekor.  

Nálunk viszont a jelenlegi szabályozás, amit most kívánunk módosítani, azt 
mondja ki, hogy kizárólag szállítási, rendszer-üzemeltetési engedéllyel rendelkező 
társaságok végezhetnek szállítóvezeték-létesítést, viszont a szabályozás szerint ma 
Magyarországon ezt olyan kaphatja meg, aki már vezetékkel rendelkezik, ergo a 
piacra lépés korlátja, a belépési korlátok rendkívül magasak, sőt az európai 
irányelvekkel teljesen szembemennek. Ezért szerintem szükséges és a verseny 
tisztaságát is növeli egy ilyen típusú módosítás. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor a második soros kérdésekre 

kerül sor. (Jelzésre:) Schiffer képviselő úr! 
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr, a 

liberalizmusát. Ha már itt vagyunk, és… 
 
ELNÖK: Óvatosan azért! (Derültség.)  
 
DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): …itt tárgyaljuk ezt a javaslatot, nekem egy 

ilyen nagyon egyszerű, földhözragadt kérdésem lenne: mire alapítja az államtitkár úr, 
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illetve az előterjesztő, hogy ez egy jogtechnikai javaslat, amikor én itt olvasom, hogy 
arról van szó, hogy a közvámraktárként üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett 
földgáz tulajdonjoga szabadon átruházható engedély nélkül, tehát nem 
engedélyköteles a közvámraktárban üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett földgáz 
tulajdonjogának átruházása. Ez miért jogtechnikai javaslat? Ezt világítsák már meg 
nekem!  

Én azt se bánom, ha esetleg arra is adnak valami útmutatást, ha már itt 
szavazni kell erről, hogy ez a rendelkezés egyébként a különböző piaci szereplőkre 
milyen hatást gyakorol. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Fodor képviselő úr! 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye, most már 

véleményt is lehet mondani, elnök úr?  
 
ELNÖK: Azt bármikor. 
 
FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen. Nos, akkor szeretném azzal 

kezdeni, hogy ugye, amiről beszélünk, és amit jogtechnikai javaslatként írunk itt le, 
azért az egy fontos politikai kérdés, és ebben én szeretném elmondani az 
álláspontunkat, hiszen itt a Déli Áramlat földgázvezeték megépítéséről van szó, 
mindenki tudja, és ezt érdemes szerintem kimondani, helyénvaló lenne az 
előterjesztőknek is ezt kimondani. 

Ez a probléma azért súlyos, mert megint csak arról szól, hogy a jelenlegi 
kormány hogyan köti oda Oroszországhoz egyre jobban Magyarország szekerét, és 
hogyan leszünk egyre jobban kiszolgáltatottak. Erről már beszéltünk, az ellenzék 
igyekezett erre felhívni a figyelmet a paksi erőműbővítéssel kapcsolatban, hogy 
milyen súlyos problémák fognak ebből származni, de a Déli Áramlat egy újabb csapás 
az országra nézve.  

Tehát a Déli Áramlat megépítése olyan lehetetlen helyzetbe hozza 
Magyarországot most, amikor látjuk, hogy európai színtéren hogyan nézünk ki; azok 
a támadások, amiket Navracsics Tibor kapott az Európai Unióban, mutatják azt, hogy 
Magyarországról mi a vélemény. Látjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államokkal 
hogyan romlott meg a viszonyunk, és egyértelműek az üzenetek Magyarország 
irányába, hogy nyugati szövetségeseink - ahová tartozunk: a NATO-ba és az Európai 
Unióba - mit gondolnak ma rólunk. Magyarország ma ezeknek a közösségeknek a 
beteg embere, a beteg országa.  

A Déli Áramlat megépítésével olyan súlyos mélységbe fogjuk magunkat 
taszítani - hiszen ez szembemegy minden közösen hozott döntéssel, értékvilággal, a 
nyugati demokráciák, az Egyesült Államok és az Európai Unió politikai és 
gazdaságpolitikai elképzeléseivel és törekvéseivel -, olyan problémákat húzunk 
magunkra, amelyeket évtizedeken keresztül nyögni fogunk. Tehát ez nem egy 
jogtechnikai probléma, ami előttünk van, hanem egy súlyos politikai kérdés. 

Annak az orosz orientációnak, amely a magyar politikában az elmúlt 
hónapokban, sőt az elmúlt években tetten érhető, egyfajta kiteljesedése, ezért én ezt 
egy elhibázott lépésnek tartom, és nem gondolom, hogy ezt támogatnunk kellene. Mi, 
liberálisok, mindenképpen ellene leszünk, de én szeretném felhívni a kormánypárti 
képviselők figyelmét is arra, hogy, azt gondolom, rosszat tesznek az országnak egy 
ilyen lépés támogatásával. 

Egyébként azt, hogy a Déli Áramlatról beszélünk, részben Orbán Viktor 
kijelentése is erősíti, aki találkozott Alekszej Millerrel, a Gazprom vezetőjével, és 
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akkor egyértelműen szó volt arról, hogy a Déli Áramlat megépítéséről is tárgyaltak 
Magyarországon, illetve Baji Csaba, az MVM elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy 
6 hónapon belül elindulhat a Déli Áramlat magyarországi szakaszának az építése. 
Tehát a jogtechnikai módosítás nyilvánvalóan ezt készíti elő. Ez - hangsúlyoznám még 
egyszer - nem jogtechnikai kérdés, nem piacbővítési kérdés egyszerűen, hanem 
amiről beszélünk, az orosz térnyerés egy újabb eleme Magyarországon, az 
oroszországi politikai és gazdasági befolyás térnyerésének, amiből Magyarország csak 
kárvallottként tud kikerülni, ezért én nagyon határozottan nemet szeretnék mondani 
erre a javaslatra. 

Köszönöm. (Dr. Harangozó Tamás Attila jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hál’ istennek, eldőlt, Fodor képviselő úr a 

liberális, és nem én, mert ő nem fogja támogatni a javaslatot, én meg igen.  
Megadom a szót Harangozó képviselő úrnak, ő jelentkezett. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, én is 

felgyorsítanám talán a bizottsági ülést, és a véleménynyilvánításba átcsapnék, mert az 
első körös válasz nem tárta fel olyan részleteit az ügynek, amelyek után további 
kérdések lennének indokoltak. Ez tény és való. 

Valóban nagyjából a teljes magyar közvélemény a múlt heti módosító 
benyújtása óta pontosan tisztában van vele, hogy ez a Déli Áramlat vezeték 
megépítése Fidesz által benyújtott törvényi hátterének a megteremtése. Semmi 
másról nem beszélünk. Az a gazdasági bizottsági módosító, illetve maga a módosító 
ennél egy picit több is. Szerintem erről is érdemes néhány szót váltani. Hiszen ez az 
engedélyezési eljárás, illetve annak a kivétele, ha jól látom - és ilyen szempontból 
inkább kérdezném, mielőtt megvádolnának -, azt fogja eredményezni, hogy egyrészt a 
Déli Áramlat megépítésére önök külön eljárást és felgyorsított eljárást tudnak 
létrehozni, másrészt pedig azokat a híreket támasztja alá ez a szabályozás, amit itt 
látunk, hogy a Gazprom el fogja kezdeni feltölteni a magyar gáztározókat a saját 
gázkészletéből. 

Erre lehet ugyan mondani, hogy az eddig általunk nagyon sokat emlegetett és 
nagyon elítélt módon kiürített gáztározóknak nem ártana, ha a tél közeledtével és az 
ukrán válság közeledtével feltöltésre kerülnének, de amiről ma itt szó van, és a 
kormány is elmondta, a következő lépése ennek az ügynek az, hogy a Gazprom által 
feltöltött gáztározókon keresztül a mostani szabályozással önök további piaci 
előnyhöz, mondhatni extraprofithoz fogják juttatni a Gazpromot vagy egyébként 
persze azt a céget, amelyik ezt a feltöltést meg fogja tenni, de valamilyen sugalmazás 
alapján valahogy mindenki tényként kezeli, és valószínűleg így is lesz, hogy a 
miniszterelnök úrral való tárgyalás után a Gazprom fogja megtenni. 

Tehát ez a szabály - lerövidítve - az oroszoknak lehetőséget biztosít 
Magyarországon gyorsított eljárásban történő engedélyezés megkezdésével Déli 
Áramlatot építeni, a második fele pedig lehetőséget biztosít az orosz cégnek további 
piaci előnyhöz és extraprofithoz jutásra itt, Magyarországon.  

Kérem, hogy az előterjesztő vagy a kormány cáfolja ezt, vagy segítsen 
értelmezni, hogy rosszul értem-e. Hiszen, ha önök az ide betöltött gáznak azt a 
lehetőségét megadják, én ezt olvasom a javaslatból, hogy további engedélyezés nélkül 
egyébként a tulajdonos továbbértékesítheti, akkor én ezt egy jogi csűrcsavarnak látom 
- még egyszer mondom -, amely lehetőséget biztosít, hogy más piaci szereplőknek, 
akik nem gáztározóban, nem ezekben a tározókban tárolják a gázt, akiknek engedélyt 
kell szerezniük ehhez, akiknek adminisztrációs költségeik lesznek ezzel, akiknek 
időben mindenféle engedélyeket pluszban be is kell szerezniük, ahhoz képest az ide 
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betöltött gázt, ha jól értjük ezt a javaslatot, mindenféle további nélkül lehet árulnia, és 
a 19 százalékos társasági adót és a 31 százalékos Robin Hood-adót sem kell megfizetni 
ebben az esetben. Ezeket jó lenne tisztázni, mert mi ebből a javaslatból ezt látjuk. 
Köszönöm szépen. (Szilágyi György jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi képviselő úr! 
 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Ha már ilyen 

politikai kinyilatkoztatások elhangozhattak, akkor engedje meg, hogy én is válaszoljak 
egy-két dologban Fodor képviselő úr mondataira. Ő az orosz függésről és minden 
egyébről beszélt, hogy ez milyen súlyos következményekkel járhat az országra nézve. 
Azt tudom elmondani, hogy azt láthattuk az elmúlt 24 évben, hogy az euroatlanti 
orientáció milyen súlyos következményekkel járt ebben az országban, legfőképpen az 
elmúlt húsz évben, amiben az egész politikai garnitúrában Fodor képviselő úrnak elég 
nagy szerepe volt és az általa képviselt akkori pártnak. Megmutatta, hogy ez az 
egyoldalú orientáció egyértelműen az ország kirablásához, a korrupcióhoz, a 
rablóprivatizációhoz vezetett, természetesen szigorúan a demokrácia jegyében, 
természetesen szigorúan megfelelve azoknak a normáknak, amelyeket tőlünk 
nyugatra elvártak. 

Én azt mondom, hogy a keleti nyitás politikája - amit először a Jobbik vetett fel 
Magyarországon - nem azt jelenti, hogy innentől kezdve mi egyoldalúan 
elköteleznénk magunkat például Oroszország felé vagy bármelyik keleti ország felé. 
Azt jelenti, hogy ugyanolyan jó kapcsolatokat kívánunk ápolni a nyugattal, mint a 
kelettel, és végre Magyarország elindulhat egy olyan irányban, amely irányban már 
rég el kellett volna indulni. Erre lehetőség is volt a kilencvenes évek elején, hogy egy 
független államként a saját érdekeit minden esetben szem előtt tartva próbáljon a 
magyar emberek javára működni és dolgozni. Én azt mondom, hogy nem kellene 
ennyire lesarkítani ezeket a dolgokat. Igen, Magyarországnak érdeke, hogy jó 
kapcsolatokat ápoljon a nyugati partnereivel, de ugyanúgy érdeke, hogy megtalálja 
azokat a keleti partnereket, akikkel kölcsönös előnyök alapján a jövőben együtt tud 
működni, együtt tud dolgozni. Ennek csak egyetlen kritériuma kell hogy legyen: az, 
hogy mindez Magyarország érdekében történjen. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdéseket nem látok. (Jelzésre:) Mengyi 

képviselő úr kérdez? (Dr. Mengyi Roland: Nem.) Gondoltam, hogy előterjesztőként 
válaszolni kíván. Előbb a képviselő úr következik, utána az államtitkár úr. 

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Fodor 

és Harangozó képviselő úrnak egyszerre szeretnék válaszolni, mert körülbelül 
ugyanarról beszéltek. A jogtechnikai felvetésük teljesen érdemtelen, hiszen az csak a 
Törvényalkotási bizottság indoklásában található, ami egyébként a jogszabályt 
jogtechnikailag valóban pontosítja. 

Az első: az alap földgázellátásról szóló módosító javaslatában, illetve a 
Gazdasági bizottság módosító javaslatának az indoklásában nem jogtechnikai jellegű 
indoklás van.  

A második: nem tudom, hogy jött ki belőle, hogy Déli Áramlat, de ha már arról 
beszélünk, hogy Déli Áramlat - sehol nincs leírva benne -, azért pár dolgot tisztázni 
kell ezzel kapcsolatban. Akkor is meg lehetne építeni a Déli Áramlat vezetéket a 
jelenlegi szabályozás alapján, ha ez nem változik, csak - ahogy mondtam - a magyar 
szabályozás és az uniós irányelv ebben ellentmond egymásnak, és a magyar 
szabályozás abból a szempontból, hogy objektív és megkülönböztetésektől mentes 
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eljárást tenne lehetővé, arra alkalmatlan, így versenytorzító hatása van, tehát ez 
pusztán az építők körének a bővítését jelenti.  

A harmadik: az építés, illetve az engedélyezés teljesen elválik egymástól, hiszen 
továbbra is az Európai Uniónak, illetve a magyar hatóságoknak kell ráütni a pecsétet 
egy majdan leendő földgázszállítási vezetékre. A szállítási, rendszer-üzemeltetői 
tanúsítvány, illetve a működési engedély tekintetében tehát ilyen szempontból ez a 
javaslat nem változtat azon, hogy egy engedélyezési eljárás az Unióhoz kötődik, vagy 
uniós hatóságokhoz kötődik, vagy nem. 

Negyedrészt viszont olyan beruházást még soha senki nem látott, amit a 
közepén kezdenek el, és itt újra a Déli Áramlatról beszélnek, hogy ezt még Bulgárián 
és Szerbián is át kellene hozni, hogy Magyarországon legyen, és tovább is kellene 
vinni. Tehát, ha Bulgáriában és Szerbiában nem építenek, mert az Európai Unió nem 
biztosítja ezt a lehetőséget, vagy nem engedélyezi ezt, olyan beruházó nincs, aki a 
közepén megépíti a szakaszát anélkül, hogy tudná, hogy ez végig meg fog épülni, vagy 
ha végig meg is épül, lesz rá engedélye. Ez egyszerűen gazdasági nonszensz is. 

Még egy dolog: annak, hogy földgázvezetéket építünk, végképp semmi köze 
nincs ahhoz, hogy Oroszországhoz kötődik-e kulturálisan vagy politikailag 
Magyarország. Azt kell mondanom, hogy kulturálisan és politikailag Magyarország 
nagyon régen elkötelezett Európa és a nyugati kultúra mellett. Ez pusztán gazdasági 
kérdés és nemzeti érdek, hogy Magyarország földgázellátásának biztonságáról és az 
itteni vállalkozásokról és emberekről gondoskodjunk. Ebbe ilyen ideológiát 
belekeverni legalábbis nem elegáns. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr! 
 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen, elnök úr. Schiffer képviselő úrnak csak annyit, hogy a technikai jelzőt tisztán 
azért használtam, mert maga a közvámraktárként való működés az alaptörvény-
módosításban van benne. Az nem a mostani módosítókban van benne, ezért úgy 
gondolom, hogy zömében technikai módosítókról beszélünk, amikor magukat a 
módosításokat nézzük át.  

Egy pontosítást szeretnék elmondani. 2014. január 17-én az Európai Bizottság 
éppen a felemlített Déli Áramlat megépítésével kapcsolatban az érintett EU-
országokkal, valamint Bulgáriával együtt létrehozott egy közös munkacsoportot. 
Kimondottan az Európai Bizottság és az orosz állam, az Oroszországi Föderáció vesz 
részt benne, és a Déli Áramlat megépítésével kapcsolatos anyagról van szó. A dolog 
lényege, hogy a Bizottság tárgyal az orosz féllel. Egy hivatalos, teljesen hivatalosan 
felállított munkacsoportról beszélünk, ez építi és ez hozta létre ezt az egészet. 

Harangozó képviselő úrnak egy kis pontosítás: ez egy vadonatúj engedély lesz, 
ami tulajdonképpen a létesítést illetően kerül újraindításra, tehát nem a régi 
engedélyt és nem annak a korrekcióját jelenti ez az egész jogszabály-módosítás ilyen 
szempontból. Illetve ehhez kapcsolódik, hogy a jogszabályi háttér az eddigi EU-n 
belüli kereskedelemmel foglalkozó cégekre vonatkozó jogosultságokat és 
lehetőségeket a lakosság ellátásbiztonságának növelése érdekében kiterjeszti olyan 
cégekre is, melyek - természetesen gáztároló-bérleti díjat fizetve - Magyarországon 
tárolnak gázt. Úgy gondolom, hogy ez előnyös gazdaságilag, pénzügyileg is, és az 
adott cég belső pénzügyi rendszerét részünkről nem érinti. 

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat. Szeretném megkérdezni, hogy 
maradt-e vélemény az egyébként második körös kérdések kapcsán elhangzott 
vélemények után. (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nem kaptunk egyetlenegy konkrét választ sem. Egyébként köszönöm szépen Mengyi 
képviselő úrnak, az egy egész korrekt és kimerítő válasz volt a Déli Áramlat 
tekintetében. (Dr. Mengyi Roland közbeszól.)  

Az én másik kérdésem az volt, föl is olvasom, hogy „A közvámraktárként 
üzemeltetett földgáztárolóban elhelyezett földgáz tulajdonjoga szabadon átruházható, 
ahhoz nem szükséges földgáz-kereskedelmi engedély vagy korlátozott földgáz-
kereskedelmi engedély.” bekezdés miért került ide be. 

Elmondtam a vélelmemet, gyanúmat, és ezt nem oszlatta el senki. Ebben az 
országban óriási botrányt és felháborodást okozott már egyszer az, hogy a 
földgáztározókból eladott gáz egyébként a Fideszhez, sőt a miniszterelnökhöz 
közvetlenül kötődődő vállalkozói körökhöz került, akik egyébként - és ez nem gyanú, 
ez tény - közel 40 milliárd forintos extraprofitot szereztek ennek a gáznak a 
továbbadásán, amit egyébként, szintén a médiából tudható módon, voltak szívesek 
offshore cégeken keresztül eltüntetni. 

Ez a szabályozás nekem azt sugallja, hogy a jövőben ez nemhogy megszűnni 
fog, hanem aki most oda gázt betárol, annak még mindenféle külön engedélyezési 
eljárás nélkül is lehetősége lesz ezt onnan továbbárusítani. Államtitkár úr vagy a 
minisztérium képviselője az első körben még a magyar energiabiztonsággal indokolta 
ezt. Azt még el is tudnám képzelni. De ha a magyar energiabiztonság arról szól, hogy 
tele vannak a gáztározóink, annak mi köze ahhoz, hogy akkor engedély nélkül onnan 
a tulajdonos továbbadhatja egyébként ezt a gázt?  

És hogy saját magát cáfolta az előbb, arra szeretném fölhívni a figyelmet, mert 
az előbb már arról beszélt, hogy az itt üzleti alapon a gáztározókat igénybe vevő 
cégeknek ez egyébként milyen jó, és hogy ez egyébként gazdaságilag rendben van. 
Akkor most döntsük el, hogy a magyar emberek biztonsága érdekében hozzák ezt a 
szabályt vagy valamilyen cégek - jellemzően nem magyar kis- és középvállalkozók 
szoktak gáztározással foglalkozni, hanem multinacionális óriásvállalatok - gazdasági 
érdekeit szolgálja ez a javaslat. Erre szeretnék még - ha lehet - választ kapni vagy 
legalábbis pontot tenni. Ha nem, akkor ez a véleményünk továbbra is természetesen 
fennmarad. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más vélemény? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok 

jelentkezőt. Akkor a vitát lezárhatom. (Nincs jelzés.) Lezárom. Képviselő úr, mint 
előterjesztő! 

 
DR. MENGYI ROLAND (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm a szót. Az utolsó 

véleményre szeretnék még egy rövid reflexiót mondani mindamellett, hogy kérem 
minden képviselőtársamat, hogy támogassák a módosító javaslatokat.  

Azért nem érti a képviselő úr, mert rossz irányból közelíti. Tehát a hibát keresi 
a rendszerben, holott az előnyöket kéne vizsgálnia, és ismernie kéne, hogy a 
közvámraktár-rendszer hogyan működik. Ugyanis szó sincs arról, hogy ha valaki ezt 
innen, a tározóból ki akarja mozdítani, annak nincs szüksége kereskedelmi 
engedélyre, és annak ne kéne ezzel hatósági szinten foglalkozni.  

Itt arról van szó, hogy ha a tározóban lévő gáznak a tulajdonjoga változik, de az 
onnan nem mozdul, magyarul: nem kereskednek vele, nem mozgatják a gázt, nem 
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viszik, nem hozzák; pusztán a közvámraktár jellegéből fakadó tulajdonátruházásra, a 
körülményeire, illetve módszerére vonatkozik ez a szabályozás. 

És hogy ez miért előnyös? Azért, mert ez bevételt jelenthet a költségvetésnek, 
mert ennek vannak díjai, amelyek befolynak a magyar államhoz, másrészt viszont 
abban is igaza van, hogy növeli az ellátásbiztonságot, mert a tározóink tele lesznek, 
mert ha mindenki nálunk tartja a gázt, az nekünk csak jó lehet. Minél többen, minél 
jobban tudjuk ösztönözni a piaci szereplőket, hogy nálunk tározzanak, annál 
magasabb tározási díjat tud a magyar állam beszedni, tehát ez az államnak jó, az 
embereknek jó, illetve a magyar vállalkozásoknak jó, mert folyamatosan el lesznek 
látva energiával a működésükhöz szükséges módon.  

De ha ez ennyire problémát jelent, akkor azt kell kimondani a szocialistáknak, 
hogy nem akarják, hogy a földgáztározókban bármely piaci szereplő által elhelyezett 
gázból melegedjenek a magyar emberek és működjenek a magyar vállalkozások, és 
akkor ez ilyen egyszerű. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A képviselő úr megfogalmazta azt a véleményt, amit szerettem volna 
elmondani. Ugyanez a három lábon való állás. Tudjuk mindannyian: ha a 
közvámraktárba behozott árut az EU-n kívülre visszaviszem, nem az EU-n belüli 
szabályozások vonatkoznak rá. Ha az EU-n belül eladom és értékesítem, akkor abban 
a pillanatban ugyanúgy engedélyköteles tevékenység. Ezért mondtam azt, hogy ez a 
biztonságot növeli, hiszen mi van, ha, mondjuk, a tél közepén szükség lenne gázra és 
nem tudnánk föltölteni a tárolókat? Viszont ez a gáz itt van, saját döntésünk, hogy ezt 
megvásároljuk és fölhasználjuk. Úgy gondolom, hogy ez csak egy olyan kérdés, amivel 
ha pontosítással betesszük a kategóriákat, akkor látjuk, hogy miről van szó. 

A súlyponti kérdés az, hogy az EU-előírásoknak és jogszabályi 
szabályozásoknak szeretnénk megfelelni, a rendszerek építését szeretnék elősegíteni, 
és új engedélyezési eljárással gázvezeték létesítését szeretnénk lehetővé tenni, 
valamint a vámraktárban elhelyezett gáz elhelyezését szeretnénk az EU-
jogszabályoknak megfelelővé tenni. Azt hiszem, hogy a lényeget Mengyi képviselő úr 
megfogalmazta. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most átadnám az ülés vezetését a legkényesebb 

ízlésű képviselőtársaink kedvéért Tuzson Bence alelnök úrnak, mert én is szeretnék 
előterjesztőként hozzászólni a vitához. Eddig is nehezen álltam meg, hogy ne tegyem.  

 
(Az ülés vezetését Tuzson Bence, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Ugyanis a helyzet az, tisztelt 

Fodor képviselő úr… (Zaj. - Hiszékeny Dezső közbeszól.) Mondom, előterjesztőként 
szeretnék hozzászólni én is. Két előterjesztője is van az anyagnak: Mengyi képviselő 
úr és jómagam. Ez egy jogszerű hozzászólás. Direkt megvártam a legvégét, hogy ne 
érhessen támadás. Mit szeretnének még tőlem? Menjek is ki? (Derültség.) 
Véleményem van, csak elmondanám. 

Az a helyzet, hogy többen elmondták, különösen Fodor képviselő úr, hogy 
Magyarországnak mi a problémája. Csak nem ezek a problémái. Magyarország 
legsúlyosabb problémája nem az, amiről ön beszélt, képviselő úr, hanem az 
energiafüggősége. A teljes kiszolgáltatottsága. Az, hogy gyakorlatilag egyfelől a 
magyar energiaportfolió úgy néz ki, hogy totálisan gázra épül, másfelől pedig, hogy ez 
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a gáz csak egy irányból tud beérkezni az országba. A HAG-vezetéket ne akarjuk másik 
iránynak mondani. Nagyon jó, hogy van, de alapvetően Oroszországból Ukrajnán 
keresztül érkezhet gáz Magyarországra.  

Kevés képviselője volt lelkesebb az európai gázvezeték megépítésének, mint én; 
a Nabucco-vezetéknek. Csak kis problémája annak a vezetéknek, hogy 15 év alatt egy 
centiméter nem készült el belőle. Azon hogy fogunk gázt kapni? Ha bármi történik az 
ország keleti határainál, hogyan érkezik gáz a Nabucco-vezetéken keresztül 
Magyarországra? Marha jó, hogy az Európai Unió ellenzi a Déli Áramlatot! Lett volna 
szíves építeni egy másik gázvezetéket, ami az Európai Unió tagállamainak jó lenne, de 
15 éve csak a szócséplés van benne. Azok a döntéshozók, akiknek kellene támogatni 
magát a vezeték megépítését, ezért semmit nem csinálnak, egy másik vezetéket meg 
bírálnak. Szerintem ez így nincs rendben.  

A mindenkori magyar kormánynak az a feladata és az a felelőssége, hogy az 
ország energiabiztonságát biztosítsa. Többek között ez a lépés, az energiabiztonság 
biztosítása volt szükséges azért is, hogy a gáztározókat állami tulajdonba vegyük. 
Mert nem az az igazi kérdés egyébként, hogy egy ott nyugvó gáz hogyan értékesíthető, 
hanem az, hogy megvan-e az országnak az a kapacitása, hogy tárolni legyen képes a 
gázt. Most megvan, képviselő úr; az önök kormánya alatt nem volt meg, mert 
mindent eladtak. Ez a helyzet. Most meg megvan ez a kapacitás. (Dr. Harangozó 
Tamás Attila közbeszól.) 

Tehát ezek a lépések - a mostani és ami előttünk van - lehet, hogy valakinek az 
ízlését bántják, meg jó elmondani ezeket a szólamokat, hogy szembemegyünk 
Európával, de ez nem igaz. Egy dolgot teszünk: az ellátás biztonságát, a magyar 
emberek biztonságát fokozzuk ezekkel a döntésekkel. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalra kerül sor.  
 
ELNÖK: Visszaadom akkor (Balla György: Ja, bocsánat!) az ülés vezetését az 

alelnök úrnak.  
 

(Tuzson Bence átadja az ülés vezetését Balla Györgynek, a bizottság alelnökének.) 
 

ELNÖK: Köszönöm, visszaveszem az ülés vezetését. Határozathozatalra kerül 
sor. 

Határozathozatal 

Azt javaslom, tisztelt képviselőtársaim - lévén, hogy a Gazdasági bizottságnak 
három módosító javaslata van, az első kettőt a kormány támogatta, a harmadik 
helyére pedig jogtechnikai szempontból a Törvényalkotási bizottság nyújtana be 
javaslatot -, hogy először a Gazdasági bizottság első két pontjáról kérném a 
határozathozatalt. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonnyolc 
igen. Ellene? (Szavazás.) Hét ellene. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) 
Tartózkodás nem volt, elfogadtuk. 

Most annak érdekében, hogy ne kelljen leszavazni a Gazdasági bizottság 
javaslatát, a Törvényalkotási bizottság által benyújtandó módosító javaslatról fogunk 
dönteni. Aki azt támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Huszonnyolc igen. 
Ellene? (Szavazás.) Nyolc ellene.  

Így az én véleményem szerint okafogyottá vált, hogy a Gazdasági bizottság 3. 
módosító javaslatáról szavazzunk - de a bürokrácia azt kéri tőlem, hogy mégiscsak 
szavazzunk -, lévén, egy jobb javaslatot elfogadtunk. Ezek után kérdezném, hogy ki 
támogatja a kevésbé jót. (Senki sem jelentkezik.) Senki, tehát azt a javaslatot 
elutasítottuk. Köszönöm szépen.  
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Bocsánat, mielőtt lezárom az ülést, egyetlenegy elmaradásom van. Közben, 
már a szavazások előtt megkaptam, csak elfelejtettem felolvasni a helyettesítésben 
történt változásokat: tehát Lukács Zoltán képviselő urat dr. Harangozó Tamás 
képviselő úr helyettesítette és dr. Legény Zsolt képviselő urat pedig dr. Bárándy 
Gergely alelnök úr. Csak azért tartom szükségesnek ezt elmondani - itt volt előttem a 
szavazás előtt -, hogy jogszerűen szavaztak két kézzel. 

Most pedig döntenünk kell még az összegző módosító javaslatról és a jelentés 
elfogadásáról, tehát ugyanarról, amiről eddig döntöttünk. Aki támogatja, 
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Huszonhét igen. Ellene? (Szavazás.) Nyolc 
nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. 

A bizottsági előadó: Hadházy Sándor képviselő úr. Kérem, aki egyetért, 
szavazza meg! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

Ellenzéki hozzászólás, gondolom, érkezni fog. Most kívánják bejelenteni vagy 
később? (Dr. Harangozó Tamás Attila jelzésére:) Később, ezt jelzi képviselő úr.  

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen. A mai bizottsági ülést lezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc) 
 
 
 
 
 

  Balla György 
a bizottság alelnöke 

 
 

Jegyzőkönyvvezetők: Morvai Elvira, Szűcs Dóra, Vicai Erika, Barna Beáta és 
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