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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Kérek szépen mindenkit, hogy foglalja el a helyét. A bizottság megkezdi az 
ülését. Sok szeretettel köszöntök minden bizottsági tagot és érdeklődőt a Gazdasági 
bizottság mai ülésén. Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló 
meghívót. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, módosítási 
javaslata. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a tartalommal az ülés 
napirendjét elfogadja. Kérem, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. Úgy látom, a bizottság 
egyhangú döntéssel fogadta el a napirendjét. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 
bizottságunk határozatképes, így munkáját megkezdheti. 

A családi otthonteremtés valódi támogatásáról szóló határozati 
javaslat (H/5400. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A családi otthonteremtési kedvezmény rendszerének átalakításáról 
szóló határozati javaslat (H/5401. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A családos autóvásárlási programról szóló határozati javaslat 
(H/5402. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Elsőként a családi otthonteremtés valódi támogatásáról szóló határozati 
javaslat tárgyalására kerül sor, illetve emellett az 1. napirendi pont b) pontjaként a 
családi otthonteremtési kedvezmény rendszerének átalakításáról szóló határozati 
javaslat, mely Z. Kárpát Dániel képviselő úr önálló indítványa, illetve a c) pontban a 
családos autóvásárlási programról szóló határozati javaslat. Mindhárom esetben a 
tárgysorozata vételéről kell dönteni. Előterjesztőt nem látok. Kérdezem, hogy van-e a 
javaslatokkal kapcsolatban kérdés. Ha nincs, akkor egyben szavazunk… 
(Közbeszólások: Ne! - Potocskáné Kőrösi Anita jelentkezik.) 

Akkor az a) pontról szavazunk elsőként. (Közbeszólások: Elnök úr! - 
Potocskáné Kőrösi Anita: Szólni szeretnék!) Bocsánat, parancsoljon, képviselő 
asszony! Elnézést kérek, én azt hittem, hogy már szavazni tetszett. Potocskáné Kőrösi 
Anita képviselő asszonyé a szó. 

Hozzászólás 

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! Z. Kárpát Dániel képviselőtársam most nincs jelen, de úgy 
gondoltam, mindenképpen szeretném jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy nagyon 
fontosnak tartjuk a családvédelmet természetesen, azonban a kormány által 
beterjesztett családvédelmi akciótervet kiegészítve, azokat új átgondolással az 
előterjesztésben leírtak szerint szeretnénk tárgysorozatba vetetni. Bízunk abban, hogy 
a bizottság mind a három javaslatunkat tárgysorozatba veszi. Köszönöm szépen. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm a kiegészítését, képviselő asszony. Kérdezem, hogy van-e 
még valaki más, aki ehhez hozzá kíván szólni. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Ki az, aki az 1/a. pontban szereplő indítvány tárgysorozatba vételét támogatja? 
Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Három igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 

A bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem vette tárgysorozatba. 
A b) pontban szereplő, szintén Z. Kárpát Dániel képviselő úr által jegyzett 

indítvány tárgysorozatba vételéről szavazunk most. Ki az, aki támogatja a 
tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Tíz nem. 

A bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem vette tárgysorozatba. 
Végül a c) pontban szintén Z. Kárpát Dániel képviselő úr indítványa szerepel. 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételét. (Szavazás.) Három igen 
szavazat. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem szavazat. 

A bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem vette tárgysorozatba 
ezeket az indítványokat. Ezzel az 1. napirendi pontot lezárjuk. 

A személyi jövedelemadó egy százalékának a szakszervezetek 
részére történő felajánlása érdekében az 1996. évi CXXVI. számú 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5980. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Áttérünk a 2. napirendi pontra, melynek keretében a személyi jövedelemadó 1 
százalékának a szakszervezetek részére történő felajánlása érdekében az 1996. évi 
CXXVI. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről 
kell szavaznunk, amelyet Tordai Bence és Korózs Lajos képviselő urak nyújtottak be. 
A képviselő urakat nem látom a bizottsági ülésen. Kérdezem, hogy az indítvánnyal 
kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Nincs. 

Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételét? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 

A bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem vette tárgysorozatba. 
Ezzel a 2. napirendi pontot lezárjuk. 

Az Északi Áramlat 2 gázvezeték elutasításáról szóló határozati 
javaslat (H/5974. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

Áttérünk a 3. napirendi pontra, melynek keretében az Északi Áramlat 2 
gázvezeték elutasításáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk, amelyet Ungár Péter képviselő úr nyújtott be. Képviselő urat nem látom 
az ülésteremben. 

Ki az, akinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) 
Nincs senkinek. 

Ki az, aki támogatja… (Ungár Péter megérkezik a bizottsági ülésre.) Bocsánat, 
képviselő úr! Foglaljon helyet! Semmi gond, még pont időben érkezett, a szavazás 
előtt. Ungár Péter képviselő úr a benyújtó. Öné a szó. 

Ungár Péter hozzászólása 

UNGÁR PÉTER (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Igazából csak annyit 
szeretnék elmondani, hogy mivel ez a határozati javaslat a nyugat-európai országok 
és azon belül Németország álszentségére világít rá, ezért szinte biztos vagyok benne, 
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hogy a fideszes képviselők támogatni fogják, hiszen Orbán Viktor ebben a témában 
már a Bizottság elnökéhez fordult, hogy nem ért egyet az Északi Áramlat 2 
gázvezetékkel, úgyhogy - hogy mondjam - én csak várom az elfogadást örömmel és 
hátratett kézzel. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nekünk az az érdekünk, azt 
gondolom, hogy minél több helyről, minél több forrásból lehessen energiahordozóhoz 
jutni Európában és Magyarországon is. Ebben a megközelítésben egy ezt korlátozó 
intézkedést semmiképpen sem tudok támogatni. 

Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba 
vételét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 

A bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem vette tárgysorozatba. 
Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére. További 
eredményes napot kívánok! (Ungár Péter távozik a bizottsági ülésről.) A 3. napirendi 
pontot lezárjuk. 

A nukleáris energia hasznosításának az emberi egészséget, a 
társadalmi jóllétet és a környezetbiztonságot veszélyeztető 
kockázatairól és a megújuló erőforrások bölcs hasznosítására 
irányuló, fenntartható energiapolitika kialakításának 
szükségességéről szóló határozati javaslat (H/5967. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, melynek keretében a nukleáris energia 
hasznosításának az emberi egészséget, a társadalmi jólétet és a környezetbiztonságot 
veszélyeztető kockázatairól és a megújuló erőforrások bölcs hasznosítására irányuló 
fenntartható energiapolitika kialakításának szükségességéről szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről kell határoznunk. A benyújtók között Keresztes László 
Lóránt képviselő úr el is jött az ülésre. Képviselő úr, öné a szó. 

Dr. Keresztes László Lóránt hozzászólása 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Én azt hiszem, ismerik részletesen az LMP ezzel kapcsolatos 
álláspontját. Gondolom, elolvasták a határozati javaslatot is. Mindenképpen 
fontosnak tartottuk egyfelől, hogy az Országgyűlés megemlékezzen arról a 
tragédiáról, ami történt 33 évvel ezelőtt Csernobilban, hiszen ez volt az az esemény, 
amely az egész világ számára egyértelművé tette, hogy az atomenergia milyen súlyos 
veszélyeket hordoz. A későbbi esetek, a fukusimai hasonló baleset, a szerencsére 
kisebb áldozatokat jelentő baleset is rávilágított, hogy nem történt olyan forradalmi 
áttörés a technológia használata tekintetében, amely alapján azt mondhatnánk, hogy 
az atomenergia biztonságos lenne. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy az 
Országgyűlés erről megemlékezzen. Ezzel összefüggésben a határozati javaslatunk azt 
irányozza elő, hogy az Országgyűlés kezdeményezze a kormánynál egy olyan 
energiastratégia kialakítását, amely folyamatos az atomenergia leépítésére és a 
megújulók felé való áttérésre, ebbe az irányba tesz javaslatot a kormánynak. 

Egy pontra hívnám fel részletesebben a figyelmet. A határozati javaslat konkrét 
pontja, az e) pont szól arról, hogy gondoskodjon a Paksi Atomerőmű meglévő 
blokkjainak működésével, esetleges üzemzavaraival kapcsolatos haladéktalan 
tájékoztatásról. Tudjuk azt, hogy a blokkok, a jelenlegi blokkok esetében megtörtént 
az üzemidő-hosszabbítás. Ennek ellenére a 2018-as év rengeteg problémát, rengeteg 
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meghibásodást jelzett. Éppen az elmúlt héten egy előre nem látható probléma miatt le 
kellett állítani a harmadik blokkot, és csak a hét végére fog újra teljes kapacitással 
működni a harmadik blokk. Most jelenleg a Paksi Atomerőmű csak fele kapacitással 
működik. Ez is bizonyítja azt, hogy nagyon sok a bizonytalanság ebben a témában, és 
itt is viszonylag kevés az a tájékoztatás, ami eljut a magyar lakossághoz. Ezért 
szeretnénk kérni a bizottság támogatását, hogy az Országgyűlés elé kerülhessen ez a 
határozati javaslat, és ott mindenki ki tudja fejteni a szavazatával ezzel kapcsolatban a 
véleményét. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Mellár Tamás alelnök úr, öné a szó. 

Hozzászólások 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Gazdasági Bizottság! Én is azért kértem szót, mert szeretném 
támogatni ezt a határozati javaslatot azért, mert nagyon fontosnak gondolom, és 
nagyon szeretném, ha a fideszes képviselők is kicsit átgondolnák azt a dolgot, hogy itt 
egy komoly felelősségről van szó a jövőre vonatkozóan, hiszen láthattuk az elmúlt 
évtizedekben azt, hogy milyen kockázatokat jelent az atomerőművek működtetése. 
Javaslom önöknek, hogy nézzék meg az erről szóló filmet, az HBO-n most megy a 
Csernobilról szóló film. Félelmetes! Pláne azoknak, akik idősebbek és annak idején 
ezt végig is élték, megélték ezt a szituációt és azt, hogy nyugati lapokból lehetett 
információkat szerezni. Azt hiszem, nagyon nagy a felelősség és nagyon nagy a 
kockázata ennek az egész atomerőműves dolognak, ráadásul egy olyan időszakban, 
amikor a világválság után kialakult technikai, technológiai forradalom egyik 
legfontosabb pillére a megújuló energia, az energiarendszerek teljes átalakulása. Azt 
gondolom, gazdasági szempontból enyhén szólva is teljesen indokolatlan, másrészt 
pedig társadalmi és egyéb szempontokból is kifejezetten hátrányos dolog lenne az 
atomenergiára építeni. 

Nagyon szeretném felhívni az önök figyelmét, hogy felelősségük van a 
gyermekeik és az unokáik felé, hogy egy ilyen szörny működjön Magyarországon, 
amely bármikor, bármelyik pillanatban veszélyeket jelenthet. Csernobilnál is 
elmondták többször is a szakértők, hogy az elképzelhetetlen, az lehetetlen, hogy 
felrobbanjon. Felrobbanhatott! Ugyanez Fukusimánál is elhangzott, mégis 
megtörténhetett ez az egész dolog. Én azt gondolom, bár már talán a 24. órában 
vagyunk, de akkor sem túl késő. Ezt a kérdést higgadtan, nyugodtan meg kellene 
tárgyalni és nem presztízskérdést csinálni belőle, hanem valóban felelősségteljes 
döntést hozni, hiszen ez egy hosszú távú elköteleződés, az unokáink is látni fogják ezt, 
és a felelősség mindannyiunké, akik ebben a folyamatban részt veszünk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. További felszólalási igény van-e? (Jelzésre:) 

Riz Gábor képviselő úr, öné a szó. 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Egyetértek az előterjesztés néhány 

részletével, alelnök úr hozzáfűzött további kiegészítésével is a tekintetben, hogy 
valóban felelősséggel rendelkezünk gyermekeink, unokáink iránt. A tekintetben is 
egyetértünk, gondolom, hogy a magyar kormány, a mindenkori magyar kormány 
felelős az energiabiztonság megteremtéséért egy adott országban. Abban is egyet 
tudunk érteni, hogy ezt egy európai közegben kell megvalósítanunk, és abban is egyet 
tudunk érteni, hogy ma jelen pillanatban nem kiváltható a világ atomenergia-
termelésének java része. Azért nem kiváltható, mert a zöldenergiák egy része kísérleti 
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szakaszban van. Az is jelen pillanatban vizsgált tény még, hogy mekkora ökológiai 
lábnyomot hagynak maguk után azok a zöldenergia-előállító üzemek, amelyek 
valóban igyekeznek költséghatékonyan és környezetbarát módon működni, azonban 
az előállításuk messze nem bizonyított, hogy a zöldformátumnak és a zöldigényeknek 
megfelelők. 

Nézzük akkor az országunkat! Jelen pillanatban Magyarország is körülbelül a 
felét termeli meg az energiaigényének a Paksi Atomerőmű segítségével. Azt 
gondolom, abban is egyet tudunk érteni, hogy nem véletlen új blokkokat beállítani, 
hiszen a korábbi blokkok üzemideje lejár, és a lejárattattal egyidőben párhuzamosan 
ki kell alakítani a kapacitásokat, amelyek tudják fedezni Magyarország 
zsinóráramigényét. Azért a zsinóráramigényét, mert a zöldenergiák egy része a 
naptól, széltől és egyéb külső körülményektől függ. Amennyiben az alaperőműveink 
nem tudják biztosítani az ország energiaigényét, akkor bizony a kitettségünk ezzel 
arányosan megnő, hiszen jól látható, hogy jelen pillanatban is 30-60 százalék között 
vásárolunk folyamatosan külföldről villamos energiát. Ezért lényeges az, hogy a két 
felelősséget egymás mellett kezeljük. Osztva alelnök úrnak és az előterjesztőnek is jó 
néhány gondolatát, mégis arra biztatom önöket, hogy jelen pillanatban nincs 
alternatívája a hazai atomerőműnek, amely - mondom - 50 százalékát adja a hazai 
energiaigénynek, és bármilyen furcsa, nő folyamatosan a világ energiaigénye, ezen 
belül Magyarország energiaigénye is, amelyet folyamatosan biztosítani kell az adott 
kormánynak. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólási igény van-e? (Nincs 

jelentkező.) Nekem is lenne még egy megjegyzésem, mielőtt visszaadom Keresztes 
képviselő úrnak a szót. Nyilvánvalóan azt a benyújtók is tudják, hiszen több 
alkalommal a parlamenti vitában is kifejtették, hogy elkötelezett támogatói a 
megújulóenergia-részarány növelésének a teljes energiamérlegen belül. Azt nyilván a 
képviselő úr is tudja, ahogy Riz Gábor képviselőtársam említette, hogy a nap- és 
szélerőművek növekvő teljesítményét csak úgy tudjuk elérni, ha alaperőművek 
vannak mellettük, hiszen szabályozni kell azt az egyébként kiszámíthatatlan energia-
előállítási metódust, amellyel ezek a megújulóenergia-előállító üzemek működnek. 

A magyar adottságokat figyelembe véve láthatóan más nincs, hiszen a 
szénerőműveket éppen leépíteni szeretnénk, mint ahogy egyébként a párizsi 
klímacsúcs ajánlásai is egyébként ezt irányozzák elő. Biomasszából pedig nincs olyan 
mennyiségű alapanyag, amely a mezőgazdasági, élelmiszeripari termelés 
veszélyeztetése nélkül további jelentős előállítást tenne lehetővé. Talán az sem 
véletlen, hogy jelenleg a világ 15 országában 67 darab nukleáriserőmű-beruházás van 
folyamatban, amelynek következtében több mint 66 ezer megawattnyi áramot fognak 
ezek az alaperőművek előállítani. Valamennyi ország egyébként, amely nukleáris 
beruházásokat valósít meg, emellett és ezzel párhuzamosan a megújulóenergia-
termelés erősítésében is elkötelezett. Azonban pontosan az imént említett 
párhuzamok alapján nincs más megoldás arra, hogy ha növelni akarjuk a megújuló 
energia részesedését az energiamérlegen belül, akkor amellett alaperőművek ne 
működjenek. 

A Nemzetközi Energiaügynökség 2017-es tanulmányai szerint, amelyre a 
párizsi klímamegállapodás is született, szintén azt irányozza elő, hogy míg a 
szénerőművek leépítését és bezárását kell elérni, amellett a nukleáris erőművek 
térnyerését abszolút támogatja, hiszen ezeknek a beruházásoknak köszönhetően, 
amelyek most folyamatban vannak, 2,4 milliárd tonnával kevesebb szén-dioxid kerül 
a légkörbe, ami nélkülözhetetlen a klímacsúcson meghatározott csökkentési ütem 
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megvalósítása érdekében. Igazából úgy látom, nincs más megoldás, mint az 
alaperőművek sorában a nukleáris energiát is hasznosítani. 

Azt gondolom, felelősséggel gondolkodott a magyar kormány, hiszen 
számtalan közmeghallgatást tartott hazai és nemzetközi szinten. Maga az 
engedélyezési folyamat is azt feltételezte, hogy olyan környezeti hatástanulmányt 
kellett készíteni, amely minden egyes részletre kitér, nemcsak a megvalósításra és az 
üzemeltetésre, hanem a fűtőelemek tárolására és esetleges újrahasznosítására is, 
hiszen a technológiai és a technikai újításoknak köszönhetően a fűtőelemek 
újrahasznosítása is egész jó ütemben halad. Azt gondolom, ez a felelősségteljes 
gondolkodás, amit a magyar kormány a beruházás döntése előtt elvégzett, nem 
megkérdőjelezhető. Az pedig, hogy a magyar emberek hogy gondolkodnak a paksi 
beruházásról, azt gondolom, azt mind a legutóbbi országgyűlési választások, mind a 
tegnapi nap európai parlamenti választásai is egyértelműen megerősítették. A 
kormány 50 százalék fölötti támogatottsága azt jelenti, hogy azt a politikát, azt a 
gazdaságpolitikát, amit viszünk, és amely nélkülözhetetlen eleme a paksi beruházás 
is, a magyar nép közel kétharmada is támogatja. 

Amennyiben további hozzászólási igény nincs, akkor Keresztes László Lóránt 
képviselő úrnak visszaadom a szót. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, 

elnök úr. Az az érzésem, hogy még a plenáris ülésen fogok szót ejteni a tegnapi 
választás eredményéről, ugyanakkor abban egészen biztos vagyok, hogy ha a paksi 
bővítésről lett volna egy népszavazás, az egészen más eredményt hozott volna. Azt 
láthatjuk, hogy egy magyar társadalom igen kritikusan viszonyul ehhez a 
beruházáshoz. 

Ugyanakkor annak nagyon örülök, hogy tudtunk vitát folytatni legalább itt, a 
Gazdasági bizottság ülésén erről. Azt tudom mondani, hogy sok mindenben 
egyetértek, és nem is feltétlenül van ellentmondásban a mi javaslatunk az önök által 
elmondottakkal, hiszen az szerepel a határozati javaslatunkban, hogy a nukleáris 
energia fokozatos kivezetéséről van szó. Itt van egy üzemidő-hosszabbítás, az ad egy 
lehetőséget. Ugyanakkor amilyen irányban most megyünk a paksi bővítéssel, a több 
ezer milliárd forintos elkötelezettség kizárja, hogy akár középtávon vagy hosszú távon 
azt a technológiai fejlődést, azokat a lehetőségeket, amelyek a megújulóban vannak, 
felhasználjuk. Ez gyakorlatilag egy zsákutcába terel minket, de nyilván a következő 
napirendi pontnál ezt részletesebben kifejtjük. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kérdezem, hogy ki az, aki a javaslat 
tárgysorozatba vételét támogatja. Kérem, hogy aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Három igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 

A bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem vette tárgysorozatba a 
javaslatot. A 4. napirendi pontot lezárjuk. 
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Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya 
közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó 
együttműködésről szóló Egyezményre való hivatkozással a 
Kormány által Magyarország nemzeti értékeit sértő módon, a Paksi 
Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben megkötött 
szerződések felmondásának szükségességéről szóló határozati 
javaslat (H/6029. szám)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az 5. napirendi pontra, amelynek keretében Magyarország Kormánya 
és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú 
felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló egyezményre való 
hivatkozással a kormány által Magyarország nemzeti értékeit sértő módon, a Paksi 
Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben megkötött szerződések 
felmondásának szükségességéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről 
kell döntenünk. Szintén az előterjesztők között van dr. Keresztes László Lóránt 
képviselő úr. Meg is adom önnek a szót. 

Dr. Keresztes László Lóránt hozzászólása 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Ez még az előzőnél is részletesebb határozati javaslat, igen konkrétan 
indokoljuk benne, hogy miért tartjuk szükségesnek ennek a bizonyos szerződésnek a 
felmondását. Nyilván el fogok tekinteni a teljes ismertetésétől, gondolom, a 
képviselőtársaim megismerték, mielőtt a bizottság asztalára került az anyag. A lényeg 
az, hogy volt egy olyan kommunikáció a kormány részéről, hogy azért kellett pályázat 
nélkül az oroszoknak adni ezt a lehetőséget, ezt a projektet, mert ők lesznek képesek 
arra, hogy ezt megvalósítsák. Ugyanakkor láthatjuk azt, hogy a most már elismert 
csúszás is alapvetően annak a következménye, hogy az oroszok nem voltak képesek 
európai környezetben európai uniós és magyar szabványoknak megfelelő terveket 
leadni a lényegi elemekre vonatkozóan, ezért el sem indult az engedélyezési eljárás. 
Ilyen módon azok a tervek is bedőltek, hogy majd az új blokkok által termelt áram 
árából lehet a törlesztést megkezdeni. Olyan problémák is felmerültek, hogy az is a 
része volt ennek a projektnek, hogy majd az új blokkok és a régi blokkok hűtésére is 
alkalmas lesz a Duna vízmennyisége, de sajnos látható volt tavaly a kritikus 
időszakokban, amikor alacsony volt a vízállás, nagy volt a kánikula, hogy nem volt 
alkalmas, tehát korlátozni kellett az atomerőmű működését. Most is bekövetkezett 
egy előre nem látható eset. Én magam írtam az erőmű vezérigazgatójának egy levelet, 
hogy mi történt csütörtökön. Ő másnap reggel egyébként egy nagyon korrekt 
válaszban leírta, hogy a szabályozórendszer egyfajta meghibásodása miatt kezdtek el 
egy analízist a blokkon, és úgy döntöttek, hogy le kell állítani, le kell terhelni a 
blokkot. Ez azt jelenti, hogy a hűtővizet a Dunába engedték. Most egy szerencsés 
időszak van, hogy a Duna vize nyilvánvalóan hűvös, és még magas is a vízállás, de ha 
ez egy olyan esetben következik be, amikor rendkívül alacsony a vízállás, akkor az 
kritikus helyzetet eredményezhet, hiszen túllépheti a Duna vízszintje azt a kritikus 
értéket, amikor meg kell állítani. Azt tudjuk, hogy bármennyire is indokolt egy ilyen 
karbantartás és javítás esetében egy blokk leterhelése, hogy nincs is konkrét 
üzemzavar, konkrétan a reaktor leállítása mindig rendkívül kockázatos. Aki ismeri a 
nukleáris technológiát, az tudja, hogy a gyors leállítás óriási kockázatokat hordoz. 
Hozzáteszem, hogy ez történt Csernobilban is. Azt az esetet tesztelték, amikor 
megtörtént a tragédia, hogy mi történik akkor, ha hirtelen egy üzemzavar miatt 
gyorsan le kell állítani, és ez a teszt torkollt ebbe a tragédiába. Fukusimában ugyanez 
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történt, konkrétan a hűtést a cunami megakadályozta, nem tudták leállítani, és ott is 
megtörtént a tragédia. Tehát ez rendkívül súlyos helyzet. 

Hasonlóképpen érvként merült fel mindig, hogy olcsó a nukleáris energiával 
termelt áram, ugyanakkor olyan alapvető költségek nincsenek betervezve, mint 
amiket elnök úr is említett: az üzemidő lejárta után az erőművek leszerelésének a 
költsége, a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezése és kezelése. Ezek a 
költségek nincsnek betervezve. Nem olyan régen az Országos Atomenergia Hivatal 
elnöke is elismerte, hogy nincsenek meg a források. Van a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap, ebben konkrétan 300 milliárd forint szerepel most, ennyi van elvileg 
ebben az alapban. Ez ezermilliárdos költség, a leszerelés. 

Egy konkrétumra szeretném még felhívni a figyelmet, ez is szerepel a 
határozati javaslatunk d) pontjában. Az atomtörvény értelmében atomenergia 
alkalmazására engedély csak akkor adható, ha biztosított a keletkező radioaktív 
hulladékok és a kiégett üzemanyag biztonságos elhelyezése, összhangban a tudomány 
legújabb igazolt eredményeivel. Ez az alapfeltétele egy ilyen beruházásnak. A helyzet 
az, hogy ez nem megoldott. A világon sehol nincs sem technológiai megoldás, sem 
finanszírozási megoldás, sem helyszín tekintetében végleges megoldás a nagy 
aktivitású atomhulladékok elhelyezésére. Sehol nem nyílt még egy ilyen nagy 
aktivitású hulladékokat elhelyező atomtemető. 

Azt jól tudjuk, hogy városom, Pécs mellett már nagyon régóta folyik egy ilyen 
kutatás. Egyébként miniszterelnök úr személyesen ígérte meg körülbelül négy évvel 
ezelőtt a pécsieknek, hogy az ő döntésük nélkül ott nem lesz atomtemető, és 
hozzáteszem, ezt az ígéretet nem sikerült teljesíteni. Valaki nagyon becsapta 
miniszterelnök urat, ugyanis eldöntötték az illetékesek múlt év végén, hogy márpedig 
a Bodai Agyagkő Formációban folytatódik a kutatás, tehát ilyen módon nem 
érvényesült miniszterelnök úr ígérete. De a probléma az, hogy nincs meg a 
finanszírozás, nincs meg a technológia, és nincs meg a biztonságos helyszín. 
Hozzáteszem, még a kutatást végző cég munkatársai is mondják nekünk 
informálisan, hogy tudják, hogy nonszensz egy nagyvárosi agglomeráció mellé 
atomtemetőt építeni. Olyan szinten nincs meg a technológia, hogy Svédországban, 
ahol már a legközelebb álltak egy atomtemető megnyitásához, az ott meglévő 
környezetvédelmi bíróság mondta ki sok-sok szakmai szereplő, egyetemi munkatárs 
véleménye alapján, hogy az a csomagolási technológia, amivel a kiégett fűtőelemeket 
becsomagolva le akarták vinni egy mélységi - és éppen Svédországban - 
gránittárolóra, az nemhogy több ezer évig, de még száz évig sem nyújt biztonságos 
elzárást. 

Még egy gondolatot engedjenek meg! Elnök úr említette a reprocesszálást, az 
újrafelhasználását a kiégett fűtőelemeknek. Ez valóban lehetséges eljárás, ezt elvégzik 
adott esetben Oroszországban, de azt tudni kell, hogy abból is származik nagy 
aktivitású hulladék. Hozzáteszem, az még veszélyesebb hulladék, ami utána 
keletkezik, és azt is el kell tudni helyezni. Tehát ha csak a d) pontot nézzük, akkor már 
az alapján megbukott a paksi bővítés, mert - ismétlem - nincs sem a technológia, sem 
a finanszírozás, sem a helyszín tekintetében megoldás a nagy aktivitású hulladékok 
elhelyezésére. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Mellár alelnök úr, öné a szó. 

Hozzászólások 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 
Szeretnék egy kicsit reflektálni az előző hozzászólásokra is. Elnök úr is említette, hogy 
továbbra is elkötelezett az atomenergia mellett és az atomenergiára való támaszkodás 
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mellett. Németország és Japán évekkel ezelőtt már elköteleződött, hogy teljes 
egészében fel fogja számolni az ilyen irányú kapacitásait. Németország jelen 
pillanatban abban a helyzetben van, hogy megújuló energiákból is tudja fedezni a 
szükségletét, tehát neki egy olyan dupla kapacitása van, hogy a hagyományosokból és 
a megújulókból is képes ezt fedezni. 

Hogy a paksi erőmű bővítését - amivel kapcsolatban a szakemberek azt 
mondják, hogy 10-12 esztendeig még biztos, hogy nem lenne rá szükség - miért 
kezdték el ilyen gyorsan, erre vonatkozóan vannak elképzeléseim, de nem most kéne 
megtárgyalni. Azonban mindenképpen elgondolkodtató az a hármas dolog, hogy 
atomerőművet építeni vagy bővíteni most, ebben az időszakban, amikor egyébként 
eléggé nyilvánvaló, hogy a technikai, technikai forradalomnak épp az a legfontosabb 
üzenete, hogy a megújuló energia frontján olyan technikai haladás és fejlődés megy 
végbe, amely csökkenti az energia előállítását ebben a szektorban, ugyanakkor az 
atomenergia-szektorban pedig nem, tehát most egészen világos az, hogy a majdan 
megépülő új blokkok sokkal, de sokkal drágábban fogják előállítani a villamos 
áramot, mint ahogy a megújulók erre képesek. 

A képviselőtársam azt mondta, jelen pillanatban is az van, hogy Magyarország 
30-60 százalékát a villamos energiának külföldről szerzi be. Csak azt elfelejtette 
hozzátenni, hogy miért is. Ennek ugyanis nagy részét nem azért szerezzük be 
külföldről, merthogy nekünk nincs meg a megfelelő kapacitásunk, hanem azért, mert 
külföldről sokkal olcsóbban jön be ez. Tehát a forradalomnak itt van az eredménye, 
hogy borzasztó gyorsan és radikálisan csökken az ár. Tehát egy ilyen szituációban egy 
olyan hagyományos technikát, technológiát építtetni, amely tekintetében még nem 
garantált a termelékenységnövekedés és ebből következően a költségcsökkentés, ez 
gazdaságilag is problematikus. Aztán hogy hitelből építik, vagy történik ez az egész 
beruházás, az oroszok által biztosított hitelből - hát egy közgazdász nagyjából tudja, 
hogy annak érdemes hitelt felvenni, akinek jó a hitelbesorolása. Na most az 
oroszoknak nem jobb a hitelbesorolásuk. Az a hitel, amit mi ott kapunk, 
kedvezőtlenebb, mint amit mi fel tudunk venni. Nem véletlen egyébként, hogy most 
elindult az a fajta játék, hogy már felvették állítólag 80 százalékát annak a hitelnek 
csak azért, hogy le tudják cserélni kedvezményesebb hitelekre. Na de könyörgöm, 
akkor ez micsoda? Miközben voltunk Pakson néhány hónappal ezelőtt, és még 
egyetlenegy kapavágás sem történt meg ez idő szerintig ebben az egész dologban. 

Azt gondolom, sok sebből vérzik ez az egész történet. Úgy gondolom, 
kifejezetten kedvezőtlen, kifejezetten káros ez az egész ügylet. Hangsúlyoztam az 
oroszokat azért is, mert nekünk van történelmi hagyományunk arra vonatkozóan, 
hogy ők nem arról híresek, hogy ezeket a problémákat megfelelően, nyilvánosan és 
nyíltan kezelik, ahogy a múltban is lehetett látni. Ha ebben a valóban kockázatos 
szektorban bármilyen probléma elő fog állni, akkor nagy valószínűséggel éppen a 
környező lakosok fognak erről legkésőbb tudomást szerezni. 

Ne felejtsük el azt, hogy a tavalyi esztendőben volt az, hogy nyáron - pedig még 
nincs bővítés - a Duna vize valahogy éppen 30 fokra emelkedett fel, egy kicsivel se 
fölé. Állítólag a mérések valójában fölé mentek, pedig még az új blokkok nincsenek is 
meg. Tehát tulajdonképpen már most is olyan környezeti problémákat vet fel ez a 
mostani technikai, technológiai felállás, amelyet bizonyosan nem lehet a 
későbbiekben megfelelően tartani. Nem véletlen valószínűleg, hogy egy kapavágás 
sem történt, hiszen az Európai Uniónak megfelelő előírásokat, úgy tűnik, az orosz 
kivitelezés nem fogja tudni teljesíteni. Ezért némiképpen optimista vagyok, hogy 
hasonló történet fog megismétlődni, mint annak idején a Dunasaurus esetében, 
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amikor végül is nem került megépítésre az a vízlépcső a Dunán, amely komoly 
károkat okozott volna. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e 

hozzászólásuk, felvetésük. (Nincs jelentkező.) Két dologgal mindenképpen 
kiegészíteném az elhangzottakat. Az egyik az, hogy Pécsett nem lesz atomtemető, 
szeretném megnyugtatni képviselőtársamat ezúton is. Tehát amit a miniszterelnök úr 
mondott… (Dr. Mellár Tamás: Ezt írásba is adja?) Nem kell írásba adni semmit sem, 
mert amit a miniszterelnök úr mondott, az úgy is van. Szó szerint azt mondta, hogy 
„Pécsett akkor lesz atomhulladék-lerakó, ha a pécsiek úgy döntenek, hogy legyen”. 
Addig nincs értelme erről a kérdésről beszélni, amíg a kutatások nem erősítik meg, 
hogy egyáltalán lehet-e oda csinálni, tehát teljesen felesleges a pánik- és 
hangulatkeltés. (Dr. Mellár Tamás: Köszönöm.) Azt gondolom, a választók a tegnapi 
választási eredményekkel megint csak alátámasztották, hogy ez a fajta hangulatkeltés 
nem sok eredményt hoz. 

A másik, amit Mellár Tamás alelnök úr mondott, hogy nem azért importálunk 
villamos áramot, mert szükségünk van rá, mert nem tudnánk előállítani, hanem 
azért, mert olcsóbban szerezzük be. (Dr. Mellár Tamás: Egy részét!) Nyilván ön is 
tudja, alelnök úr, hogy az európai árak, különösen a nyugat-európai árak a magyar 
áraknál jóval magasabbak. Ha csak a megújuló energiát nézzük, amit a német 
erőművek állítanak elő, akkor az közel két és félszeresébe kerül annak, amennyiért 
Magyarországon tudjuk előállítani. A német gazdaság és a német háztartások ezt meg 
tudják fizetni, a magyar gazdaság és a magyar háztartások nem tudják megfizetni, 
tehát ezért is kivitelezhetetlen az a megoldás, amit az LMP korábban is állított, 
miszerint Paksot egy az egyben megújuló energia előállításával ki lehetne váltani, 
hiszen erre a hazai ellátórendszer egyszerűen nem alkalmas. Azt gondolom, nem Paks 
leállítása a megoldás, hanem az a megoldás, hogy egy szigorú kontroll mellett azokkal 
a feltételekkel, amelyekkel egyébként egy hároméves vizsgálat után az Európai 
Bizottság is jóváhagyta a beruházás megvalósítását, ezeket az új blokkokat meg kell 
építeni, mert egyébként a magyar gazdaság és a magyar háztartások olyan 
kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, amely a magyar állampolgárok életszínvonalának 
súlyos csökkenését vetítenék előre. 

Keresztes László Lóránt képviselő úr kíván-e még szót kérni zárásként? 
(Jelzésre:) Öné a szó előterjesztőként. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm, elnök úr. 

Csak nagyon röviden szólnék a pécsi atomtemető ügyével kapcsolatban. Azt nyilván 
tudja elnök úr is, hogy minden atomenergiát használó országnak kell hogy legyen egy 
nukleáris hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti stratégiája, nemzeti programja. 
Ez van, a magyar Országgyűlés elfogadta, és körülbelül kétévente felülvizsgálja az 
Országgyűlés. Ebben szerepel, hogy lesz mélységi geológiai tároló, és szerepel benne, 
hogy Boda térségében, tehát Pécs mellett folynak a kutatások. Az tudvalévő volt, hogy 
2012-től, amikor megépült Bátaapáti, felszabadultak kapacitások, akkor indult újra 
ennek a helyszínnek a kutatása. Összesen 10 milliárd forintot költöttek már el, és nem 
jelen értéken, tehát összesen 10 milliárd forintot költöttek el a Bodai Agyagkő 
Formáció kutatására. Az volt a terv, hogy 2018 végéig lezárul egy olyan kutatási 
szakasz, hogy felmerül-e kizáró tényező a Bodai Agyagkő Formáció kapcsán, és ha 
nem, akkor az a döntés, hogy ott lesz, évtizedes távlatban, de ott lesz. Miniszterelnök 
úr 2015. április 27-én megígérte, hogy ilyen nem lesz, amíg a pécsiek hozzá nem 
járulnak, de ez az ígéret foszlott szerte, hiszen ez a döntés megszületett. Akkor Páva 
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Zsolt polgármester úr is azt mondta, hogy ’18 végén visszatérünk rá. Hát nem tért 
vissza rá senki, és elindult múlt év végén az engedélyezési eljárás a következő ütemre, 
egy bizonyos mélységi geológiai kutatólaboratórium helyszínének a kiválasztására. 
Emiatt az engedélyezési eljárás miatt volt tulajdonképpen Bodán egy közmeghallgatás 
körülbelül egy hónappal ezelőtt. Tehát ez a döntés megszületett. Az Országgyűlés 
döntött róla, hogy lesz mélységi geológiai tároló Boda térségében, és arról is, hogy 
elindulhat a mélységi geológiai kutatólaboratórium építése. Hozzáteszem, eddig 10 
milliárd forintot költöttek erre. Tehát a döntés megszületett. A munka folyik, és a 
pécsieket pedig nem kérdezte meg senki. 

Én akkor feltettem azt a kérdést - csak nyilván nem a radioaktív hulladékokat 
kezelő cég vagy az Atomenergia Hivatal vezetője felelős választ adni -, hogy kinek a 
felelőssége lesz az, ha mondjuk még tíz évig, még öt évig kutatnak, újabb sok-sok 
milliárdot elköltve, és utána mondja azt egy akkori kormány, hogy ebből nem kérünk, 
mert Pécset megkérdezték. Súlyos politikai felelősség, hogy költjük az amúgy is kevés 
pénzt, feléljük az amúgy is kevés időt, és ez a projekt pedig nyilvánvalóan meg fog 
bukni, mert nonszensz, a világon sehol nincs példa arra, hogy egy nagyvárosi 
agglomeráció mellé akarnának egy ilyen atomtemetőt csinálni. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Három igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. 

A bizottság 3 igen szavazattal, 10 nem ellenében nem vette tárgysorozatba. 
Köszönöm szépen képviselő úrnak, hogy eljött a bizottság ülésére és segítette a 

munkánkat. Ezzel az 5. napirendi pontot lezárjuk. 

Egyebek 

A 6. napirendi pont az egyebek. Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, 
hogy jövő héten két alkalommal is ülésezik a bizottság. Június 4-én, 9 órakor Bártfai-
Mager Andrea miniszter asszonyt hallgatjuk meg, június 5-én, 14 órakor pedig Varga 
Mihály miniszter úr jön a bizottság elé. Természetesen mind a két bizottsági ülésről 
időben megkapják majd képviselőtársaim a szükséges értesítést. Azért gondoltam 
csak felvetni most, hogy mindenki időben tudjon készülni rá. (Jelzésre:) Székely 
Sándor úr ért szót. Öné a szó. 

 
SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Ha már 

meghallgatásokról van szó, bár nagyon nő a GDP, de úgy tűnik, hogy az államadósság 
is nő 350 milliárddal, ezért azt szeretném kérni vagy indítványozni, hogy hallgassuk 
meg az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatóját, hogy ő hogyan látja ezt a 
helyzetet. Köszönöm. 
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Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A felvetéséről majd nyilván szavazni fogunk. 
További kérdés, észrevétel van-e az egyebek kapcsán? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, megköszönöm a képviselő kollégáknak a mai ülésen való 
részvételt. A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek eredményes és szép napot 
kívánok! (Közbeszólások: Köszönjük.) 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc) 

 

Bánki Erik 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika 


