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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 01 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelent érdeklődőket a Gazdasági 
bizottság mai ülésén. 

Tisztelt képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló napirendi 
javaslatot. Egy kiegészítést szeretnék hozzátenni: Molnár Gyula képviselő úr a 
házszabályi rendelkezések 58. § (3) bekezdése alapján kezdeményezte, hogy a 
T/6860. számú törvényjavaslatának tárgyalására a mai napon ne kerüljön sor. Ez az 
eredeti napirend 7. pontjában szerepelt volna.  

 Kérdezem, hogy van-e egyéb javaslat a módosításra vonatkozóan. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel együtt, tehát a 
7. napirendi pont elhagyásával, aki egyetért a mai ülés napirendjével, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangú 
döntésével fogadta el a napirendjét, és megkezdi munkáját.  

A kormányzat által indokolatlanul magasan tartott energiaárak 
igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések 
végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról szóló 
T/7215. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pontban a kormányzat által indokolatlanul magasan tartott 
energiaárak igazságos csökkentése érdekében a rezsicsökkentések végrehajtásáról 
szóló 2013. évi LIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk. Tóth Bertalan és képviselőtársai nyújtották be a javaslatot.  

A benyújtók képviseletében Tóth Csaba alelnök úr mint előterjesztő, öné a szó.  

Tóth Csaba (MSZP) szóbeli kiegészítése 

TÓTH CSABA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. A benyújtott 
törvényjavaslatunk a lakossági energiaárak igazságos módon történő csökkentéséről 
szól. A javaslat indoklásából részletesen lehet látni, hogy tulajdonképpen mi az, amit 
változtatni szeretnénk, hol szeretnénk differenciáltan érvényesíteni az energiaár-
csökkentést. Az intézkedés célja az, hogy a kisebb fogyasztású, jellemzően szerényebb 
körülmények között élő átlagos családok olcsóbban jussanak hozzá a létfenntartáshoz 
szükséges energiához, míg a tehetősebb fogyasztók, akik nagyobb teherbírással 
bírnak, ne kapjanak nagyobb kedvezményt. A javaslat szerinti szabályozás ösztönöz 
az energiatakarékosságra is azzal, hogy a nagyobb fogyasztáshoz nem rendel 
díjcsökkentést. (Barcza Attila és Varga Gábor megérkeznek az ülésre.)  

Tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa törvényjavaslatunk 
tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen, elnök úr. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A javaslattal kapcsolatban további 
vélemény, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, ki az, aki támogatja 
a javaslat tárgysorozatba vételét? Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
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4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) 4 igen és 10 nem szavazat mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. Az 1. napirendi pontot így lezárjuk. 

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvénynek az elektromos 
motoros kishajók és csónakok üdülőtavakon történő üzemeltetése 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/6538. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amelynek témája a víziközlekedésről szóló 
2000. évi XLII. törvénynek az elektromos motoros kishajók és csónakok 
üdülőtavakon történő üzemeltetése érdekében szükséges módosításáról szóló 
törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről szóló vita. A törvényjavaslatot Schmuck 
Erzsébet és dr. Keresztes László Lóránt képviselők nyújtották be.  

Keresztes László Lóránt képviselő úr meg is jelent a bizottsági ülésen, így 
előterjesztőként megadom neki a szót. 

Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) szóbeli kiegészítése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ez egy végtelenül egyszerű törvényjavaslat. 
A célja az, hogy egy, mondhatjuk, mára elavulttá vált szabályozáson módosítson olyan 
szempontból, hogy ne csak a belső égésű motorokra, hanem az igen nagy 
teljesítményű modern, elektromos hajtású kishajókra is kiterjedjen a javaslat. Itt 
konkrétan ökológiai és biztonsági szempontok érvényesítése a cél, korlátozni kell az 
igen nagy teljesítményű elektromos hobbihajók, kishajók közlekedését a sekély 
üdülőtavakon. Erről szól a javaslat.  

Azt hozzá kell tenni mindenképpen, hogy ha valaki ismeri ezt a témakört, 
ismeri a problémakört, akkor láthatja, hogy ez a kezdeményezés, tehát az ilyen 
rendkívül nagy teljesítményű elektromos kishajók betiltása, pontosabban korlátozása 
bizonyos teljesítmény és sebesség felett, bírja az érintett társadalom támogatását, 
tehát mind az ott élők, mind a tavak, mondjuk, éppen a Balaton környékén élők, mind 
pedig a turisták támogatását. Úgyhogy kérem a tisztelt bizottságot, támogassa a 
javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ki az, aki hozzá kíván szólni még 
ehhez a javaslathoz? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Kérdezem akkor a vita lezárását követően, hogy ki az, aki támogatja a javaslat 
tárgysorozatba vételét. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 9 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát 5 igen, 1 tartózkodás és 9 nem szavazat mellett a 
bizottság nem támogatja a tárgysorozatba vételt. Így a 2. napirendi pontot is lezárjuk. 
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A közművezeték-adó vízügyi ágazatban történő kivezetése 
érdekében a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi 
CLXVIII. törvény módosításáról szóló T/6617. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 3. napirendi pontra, amelynek keretében a közművezeték-adó 
vízügyi ágazatban történő kivezetése érdekében a közművezetékek adójáról szóló 
2012. évi CLXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről kell döntenünk. A javaslatot dr. Keresztes László Lóránt és Hohn Krisztina 
képviselők nyújtották be.  

(Jelzésre:) Keresztes László Lóránt képviselő úr lesz az, aki előterjesztőként 
hozzászól. Öné a szó, képviselő úr.  

Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) szóbeli kiegészítése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Itt már egy valamivel részletesebb törvényjavaslatról van szó, és 
nem először van sem a bizottság, sem az Országgyűlés előtt. Itt egy olyan 
problémakörről beszélünk, ami a legfontosabb közszolgáltatást, az ivóvízellátást, 
illetve a szennyvízkezelést érinti. Mindig hangsúlyozom ezen viták során, hogy itt 
nem ellenzéki támadásokról, nem ellenzéki jajveszékelésről van szó, hanem 
egyszerűen mi tolmácsoljuk a vízügyi szakma rendkívül súlyos és évről évre 
megfogalmazott vészjelzéseit.  

Maga a vízügyi szakma, konkrétan a Magyar Víziközmű Szövetség minden 
évben készít egy szakmai tanulmányt, amelyben bemutatják azt, hogy hogyan romlik 
évről évre az ágazat helyzete, és hogyan került most már ez a teljes ágazat az 
összeomlás szélére. Tudjuk azt, ha csak néhány számot említünk, hogy most már 
20 százalék alá csökkent a megfelelő minősítéssel rendelkező vízrendszerek aránya, 
illetve 2011 óta duplájára nőtt a meghibásodások száma. Azt is tudjuk, hogy nincs 
meg a szolgáltatásért felelősök számára a megfelelő finanszírozás a karbantartási és 
pótlási munkákhoz, és egyelőre még elképzelés sincs, hogy ezt hogyan lehetne 
finanszírozni.  

Két becslést szoktam én mindig említeni: az egyik a Víziközmű Szövetség 
becslése, amely középtávon, tehát 15 éves távlatban 1500 milliárd forintra teszi a 
hiányzó finanszírozási szükségletet, a Megyei Jogú Városok Szövetsége pedig egy 
ennél még súlyosabb számot, 3000 milliárd forintot szokott jelezni, hogy ennyi 
hiányzik 15 éves távlatban ahhoz, hogy a legfontosabb közszolgáltatás működjön, 
tehát hogy egészséges ivóvíz folyjon a csapból. Nem oly rég, néhány héttel ezelőtt a 
Magyar Víziközmű Szövetség elnöke, Kurdi Viktor úr is megerősítette egy interjúban 
ezeket az aggályokat. 

Ezúton is tolmácsoljuk a szakma azon kérését, hogy elsődlegesen, 
tűzoltásjellegű intézkedésképpen a magyar Országgyűlés támogassa azt a javaslatot, 
amely az úgynevezett közműadót kivonná az ágazatból. Szakmai becslések szerint ez 
éves szinten körülbelül 20 milliárd forinttal mentesítené az ágazatot, tehát körülbelül 
ezzel a 20 milliárd forinttal több jutna a víziközmű-szolgáltatóknak a karbantartási és 
fenntartási munkákra. Úgyhogy ez egy szakmailag mindenképpen megalapozott 
javaslat.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a napirendre vételt. Köszönöm. 
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Van-e képviselőtársaimnak 
kiegészítése vagy hozzáfűznivalója? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki igen, az 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 10 nem. Tartózkodást nem láttam. 5 igen és 10 nem szavazat mellett a 
bizottság nem vette tárgysorozatba a javaslatot. Így a 3. napirendi pontot lezárjuk. 

A menstruációs szegénység visszaszorítása érdekében az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról 
szóló T/6804. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 4. napirendi pontra, amelynek keretében a menstruációs 
szegénység visszaszorítása érdekében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk, amelyet Schmuck Erzsébet és képviselőtársai nyújtottak be.  

Hohn Krisztina jelezte, hogy előterjesztőként ő kíván szólni. Öné a szó, 
képviselő asszony. 

Hohn Krisztina (LMP) szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarországon a legmagasabb az alapvető női higiéniai 
termékek adója, miközben a nők akár 20-30 százalékát is érintheti a menstruációs 
szegénység. Az Európai Unió 2007 óta lehetőséget ad arra, hogy a tamponadónak 
nevezett áfa csökkenjen.  

Nemcsak a szegényebb falvakban, de most már a budapesti iskolákban is 
előfordul, hogy a tanárnak kell vennie betétet a hátrányos helyzetű diákjainak, illetve 
hogy akár szagok ellen is küzdenek az iskolában. Lehet, hogy ez egy kicsit furcsán 
hangzik, de úgy gondolom, sokaknak nincs pénze erre, és egészen bizarr 
megoldásokat választanak a higiénikus termékek helyett. Ezért úgy gondoljuk, hogy 
az áfa csökkentése mindenképpen szükséges, de biztosan nem elégséges. Köszönöm 
szépen a szót. Kérem, támogassák a javaslatot! 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Képviselőtársaimtól kérdezem, 
hogy van-e kiegészítenivalójuk vagy hozzáfűznivalójuk. (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki a javaslat tárgysorozatba vételét 
támogatja. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 
5 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 5 igen és 10 nem szavazat mellett a bizottság nem vette tárgysorozatba az 
indítványt. Így a 4. napirendi pontot lezárjuk. 
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A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya 
között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 
magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és 
finanszírozásának leállításáról szóló H/7018. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk az 5. napirendi pontra, amelynek keretében Magyarország Kormánya 
és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád-vasútvonal 
újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és 
finanszírozásának leállításáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről kell 
határoznunk. Dr. Keresztes László Lóránt képviselő úr és képviselőtársai nyújtották 
be az indítványt. Indítványtevőként Keresztes László képviselő úrnak megadom a 
szót. 

Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) szóbeli kiegészítése  

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Itt egy rendkívül fontos problémáról, egy óriási, 
mondhatjuk úgy, gigaprojektről van szó; ez a második legnagyobb gigaprojektje a 
magyar kormánynak. Itt arról van szó, hogy a pireuszi kikötő elérése érdekében egy 
óriási vasútfejlesztésről döntött a kormány, és egy kínai hitelből megvalósuló, de 
mégiscsak a magyar adófizetőknek óriási összegekbe kerülő vasúti fejlesztésről 
beszélünk. Mindennel együtt, a kamatokkal együtt megközelíti az ezermilliárd 
forintot ennek a projektnek az értéke úgy, hogy közben a szakma teljesen egyöntetűen 
megfogalmazta a véleményét, hogy felesleges maga a projekt. Tehát úgy is 
mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a nemzeti érdekeink elárulása ez a projekt.  

Amit mi előterjesztettünk, szintén nem első alkalommal, az nem szól másról, 
mint hogy ezt a projektet le kell állítani, és ezt a hatalmas nagy összeget, ezt a közel 
ezermilliárd forintot a hazai rendkívül rossz állapotban lévő közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésére kell fordítani.  

Mondhatjuk, hogy aktualitást ad a javaslat ismételt benyújtásának az az 
elismerésként értékelhető másik kormányzati projekt, hogy Trieszt kikötőjében egy 
területet vásárolt a kormány, egy egykori, elhagyott ipari területet, és megfogalmazták 
azt a szándékot, hogy egy ilyen hazai kikötőt létesítsen az olaszországi Trieszt 
kikötőjében a magyar kormány. Ezzel meggyőződésünk szerint gyakorlatilag 
elismerte, hogy a tengerre jutás feltételei minden szempontból kielégíthetők lesznek, 
ha lesz Magyarországnak Triesztben egy kikötője, és ilyen módon a kormány 
elismerte, hogy a pireuszi kikötő óriási költségekkel történő elérése egy felesleges 
beruházás. Hozzáteszem, hogy a kormányt szoros politikai partnernek tekintő Északi 
Liga politikusai, akik nyilván ezekben a régiókban is domináns szerepet töltenek be, 
maguk ki is mondták ezt, hogy a Budapest-Belgrád vasúti fejlesztés teljesen felesleges 
pénzkidobás, és ezt erősíti meg az, hogy a kínaiak is egyre inkább a pireuszi kikötő 
helyett a trieszti kikötőt célozzák, tehát európai logisztikai bázisukként a trieszti 
kikötőre tekintenek. Tehát ez is aláhúzza, hogy ezt a projektet le kell állítani, és ezt a 
közel ezermilliárd forintot a hazai, leginkább alsóbbrendű úthálózat fejlesztésére kell 
fordítani, erről szól a javaslat. Kérem a bizottságot, hogy támogassa a tárgysorozatba 
vételt. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 
kívánnak-e hozzáfűzni valamit. (Jelzésre:) Igen. Riz Gábor képviselő úr, öné a szó. 

Hozzászólás és reagálás 

RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Előterjesztő! Érdekes témát boncolgat, pontosan azért, mert ennek van egyrészt egy 
európai uniós vonzata, másrészt van többek között hazai és nemzetközi, kínai vonzata 
is.  

A magam részéről éppen akkor voltam kint Kínában, amikor a 16+1-nek volt 
egy találkozója, és ott voltam akkor, amikor jól látható módon a közép-európai 
elérhetőség volt az egyik kérdés. Az „Egy övezet, egy út” egy kiemelt projektje 
Kínának, de kiemelt projektje Közép-Európának és Európának is, hiszen fontos, hogy 
azok az áruk, amelyek oda és vissza el tudnak jutni, milyen úton és milyen 
gyorsasággal kerülnek el.  

Azontúl, hogy Magyarország e tekintetben kiemelt státuszba kerülhet, fontos 
azt is megjegyeznünk, hogy például a China Bank, amelyik az egyik legnagyobb 
finanszírozója ezeknek a fejlesztéseknek, Magyarországon és nem más közép-európai 
országba helyezte el a székhelyét. Ebből látszik az is, hogy Kína fontos partnere 
Magyarországnak. Az is látszik, hogy a kínai áru eljövetele Európába történhet 
Magyarországon keresztül, de történhet más országon keresztül is. Mi ebben 
érdekeltek vagyunk, és azontúl, hogy ez a vasútvonal megépül, és a kínai áru 
gyorsabban jut el Közép-Európa és Európa egyéb országaiba Magyarországon 
keresztül, a Délvidék is bekapcsolódik egy olyan gyorsforgalmi hálózatba, amely a volt 
nemzettestet összekapcsolja az anyaországgal, és úgy gondolom, ebben talán egyet 
tudunk érteni képviselőtársammal is.  

Tehát értem a véleményét, ön is az enyémet szerintem. Fontos partnerről lévén 
szó, kiemelt partnerről lévén szó, árugyorsaságról lévén szó, nemzetgazdasági érdek 
az, hogy ez a vasútvonal megépüljön. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási igény van? 

(Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Kérdezem, hogy előterjesztőként kíván-e válaszolni a felvetett kérdésre. 

(Jelzésre:) Igen. Keresztes László Lóránt képviselő úr, öné a szó. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen 

képviselő úrnak a hozzászólást. Egy nagyon rövid viszonválaszt engedjen meg.  
A kérdésem az, hogy hol van a garanciája annak, hogy bárki ezt a vasútvonalat 

használni fogja. Mert az a probléma, hogy mi rengetegszer rákérdeztünk, és nincs 
garancia, tehát nincs egy lefektetett garancia, hogy ennek a vasútvonalnak a 
kihasználtsága biztosított lesz. 

A második pont az, hogy ha a kínaiaknak ez megéri, akkor miért nem piaci 
alapon megy, miért nem ők finanszírozzák. Tehát Kína itt egy óriási hitelt ad 
Magyarország számára, és így a magyar adófizetők fizetik meg ezt a vasútvonalat. Itt 
most nem akarok belemenni az újragyarmatosítási törekvésekbe, de az szerintem egy 
releváns kérdés lehet, ha szeretjük vagy nem szeretjük ezt a kínai kereskedelmi 
dominanciát, hogy miért nem Kína a saját adófizetőinek a pénzéből építi meg ezt a 
vasútvonalat. 

Továbbá: ha megnézzük a térképet, és megnézzük, hogy milyen állapotban van 
egészen a pireuszi kikötőig ez a bizonyos vasútvonal, akkor láthatjuk, hogy ha el is 
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készül ez a Budapest és Belgrád közötti, nyilván Magyarország számára a Budapest és 
az országhatár közötti szakasz, akkor is ennek a potenciális szállítási útvonalnak csak 
egy töredéke felel majd meg a megfelelő szükségleteknek. Tehát láthatjuk azt, hogy ez 
önmagában nem lesz alkalmas még a műszaki paraméterek tekintetében sem, hogy a 
bizonyos, garanciákkal alá nem támasztott szállítási igénynek megfelelő legyen. 

Úgyhogy mi ezért mondjuk, hogy ez az ezermilliárdos projekt szembe megy a 
magyar nemzeti érdekekkel. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét. Aki igen, az kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) És ki az, aki ellene 
szavaz? (Szavazás.) 10 nem. 5 igen és 10 nem szavazat mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. Így az 5. napirendi pontot lezárjuk. 

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 érdekeit sértő módon, a Paksi 
Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben megkötött 
szerződések felmondásának szükségességéről szóló H/7068. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Áttérünk a 6. 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 érdekeit sértő módon, a Paksi 
Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben megkötött szerződések 
felmondásának szükségességéről szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről 
kellene döntenünk, amelyet Keresztes László Lóránt és képviselőtársai nyújtottak be.  

Megadom a szót dr. Keresztes László Lóránt képviselő úrnak mint a javaslat 
előterjesztőjének.  

Dr. Keresztes László Lóránt (LMP) szóbeli kiegészítése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Itt el is érkeztünk a legnagyobb 
magyarországi gigaprojekthez, az alsó hangon négyezer milliárdosra saccolt paksi 
bővítés projektjéhez, amellyel kapcsolatban köztudott, hogy ezt a magyar kormány 
pályázat nélkül adta oda az oroszoknak azzal a legfontosabb indoklással, hogy az 
oroszok lesznek egyedül képesek arra, hogy ezt a projektet megvalósítsák.  

Ahhoz képest viszont láthatjuk azt, hogy az oroszok a mai napig nem voltak 
képesek a fő elemek megfelelő terveit, tehát a hazai és az európai uniós 
szabványoknak megfelelő terveit leszállítani. Ennek az engedélyezési eljárásnak már 
régen be kellett volna az eredeti tervek szerint fejeződnie, de ez még el sem kezdődött. 
Július legelején volt Süli miniszter úr meghallgatása, aki a paksi bővítésért felelős 
tárca nélküli miniszter úr, és szokatlan vagy megdöbbentő őszinteséggel válaszolt a 
miniszter úr a feltett kérdésekre. Konkrétan azt mondta, igyekszem szó szerint idézni, 
hogy fogalma sincs, mikor indulhat el az engedélyezési eljárás - itt mi atomerőműről 
beszélünk -, illetve azt is mondta, hogy az oroszok most tanulják a hazai műszaki 
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környezetet. Úgy gondolom, ez önmagában is elég ijesztő ahhoz, hogy elismerjük, 
súlyos hiba volt ezt a szerződést megkötni ilyen módon.  

Ha hozzátesszük azokat a további érveket, amelyek még a paksi bővítés mellett 
szóltak, akkor végigvehetjük azt, hogy gyakorlatilag már minden érv megbukott. Az az 
érv is megbukott, hogy olcsóbb lesz az így termelt áram, a Duna vize elegendő lesz a 
régi és új blokkok hűtéséhez, ezek az érvek is már szakmai alapon megbuktak.  

Én még egyet említenék: nem tudok kibújni a bőrömből, én pécsi képviselő 
vagyok, ahogy Mellár professzor úr is Pécs képviselője, és tudjuk azt, hogy a nagy 
aktivitású nukleáris hulladékok, közte a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése sehol 
a világon nem megoldott kérdés, tehát sem technológiájában, sem finanszírozásában 
ez nem megoldott, és hazai szinten sem az. Tehát ha csak ezt az egy problémát 
vesszük - és nyilván ahogy felsoroltam, nem csak ezt az egy problémát kell venni, 
hogy nem tudunk mit kezdeni egyelőre a nagy aktivitású hulladékokkal, a kiégett 
fűtőelemekkel -, akkor ez önmagában is megkérdőjelezi azt, hogy a nemzeti érdekeket 
képviseli-e az a kormány, amely egy ekkora hatalmas gigaprojektet elindít az 
atomenergia fejlesztésére, bővítésére hivatkozva. 

Tehát a javaslatunk az, hogy ezt a szerződést fel kell bontani, és alternatív 
módon kell Magyarország energiaigényének a szükségességét kielégíteni; erre a 
részletes javaslatot természetesen egyéb formában már többször megtettük. Ez a 
javaslat a szerződés felmondásáról szól. Kérem a bizottságot, hogy támogassa a 
tárgysorozatba vételt, hogy erről vitát tudjunk folytatni a magyar Országgyűlésben. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás a képviselőtársaim részéről? 

(Jelzésre:) Mellár Tamás alelnök úr, öné a szó. 

Hozzászólások, reagálások 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, 
elnök úr. Teljes egészében egyetértek Keresztes László Lóránt vélekedésével és az 
érveivel. Én csak azért szóltam hozzá, mert szeretném felhívni a fideszes 
kormánypárti képviselők figyelmét arra, hogy ez egy nagyon súlyos döntés volt és egy 
nagyon súlyos elköteleződés, ami ha véletlenül mégis megvalósulna - én ebben azért 
erősen bízom, hogy nem fog megvalósulni -, akkor nagyon súlyos tehertétel lesz 
Magyarország számára politikailag, gazdaságilag és nagy valószínűséggel ökológiailag 
is. 

Ezért tehát arra szeretném önöket kérni, hogy próbáljanak felülemelkedni a 
kormánypárti lojalitáson és a gazdasági racionalitás felé elmozdulni, mert minél 
tovább maradunk benne ebben a helyzetben, és minél tovább teszünk úgy, mintha 
valóban megvalósítanánk ezt a teljesen elhibázott beruházást, annál nagyobb lesz 
ennek az egésznek a költsége. Azt gondolom, most van egy olyan időszak, amikor 
önök akár kompromisszumkészségről is tanúságot tehetnének, hogy elkezdenének 
ebből az egész dologból kihátrálni, hiszen ez semmilyen szempontból nem tartható, 
sem politikai, sem gazdasági, sem ökológiai szempontból. Tehát örülnék, ha most 
nem rutinból szavaznák ezt le, hanem valóban úgy, hogy kicsit a jövőre is néznek, 
hogy vajon a jövő generációk számára mit fogunk hagyni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném képviselőtársaim figyelmét felhívni 

néhány dologra ezzel kapcsolatban. Nagyon sokszor került már elő ez a téma, már az 
országgyűlési választási kampányban is, aztán az európai parlamenti kampányban is 
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és most az önkormányzati kampányban is, bár ennek egyáltalán nem volt témája a 
paksi beruházás. 

Egyrészt arra a tényre, hogy az egész beruházás indulásakor az Országgyűlés 
több mint 80 százaléka támogatta, tehát a kormánypárti és ellenzéki képviselők döntő 
többsége támogatta a paksi beruházást. Az Európai Bizottság részletesen vizsgálta 
hosszú időn, majdnem két éven keresztül a beruházással kapcsolatos valamennyi 
szerződést, illetve az atomerőmű terveit is, és egyébként a nyilvánosan is elérhető 
2017/2112. számú határozatában megállapította, hogy az új blokkok építésére 
Magyarországnak szüksége van, és ez a beruházás egyébként rentábilis és megtérülő 
beruházás, hiszen részben olyan kondíciókkal tudja felvenni Magyarország a hitelt, 
amelyeket sehol máshol a piacon ma nem tudna elérni, másrészről pedig olyan 
hatékonysággal üzemel az erőmű, hogy az élettartama alatt nemcsak hogy a 
megtérülését biztosítja, hanem profitot is képes termelni. És még egyszer mondom: 
ezt nem mi, nem a magyar kormány, nem a magyar kormány megbízásából hazai 
szakértők, hanem az Európai Bizottság és az Európai Bizottság szakértői állapították 
meg. Tehát ezt a vitát teljesen felesleges felvetni. 

Van még egy harmadik pontja is, amit szintén már jó néhányszor megvitattunk 
bizottsági ülésen és a parlamentben is. Ez pedig az, hogy Magyarország a vállalását - 
ami a megújuló energia terén történt, és szintén az Európai Bizottsággal való 
megállapodás keretében kell ezeket teljesítenünk -, a megújulóenergia-vállalását sem 
tudná teljesíteni akkor, ha nincsenek megfelelő alaperőműveink, amelyeknél döntést 
kell hozni, hogy akkor szenes, gázos vagy atomerőmű. Az pedig nem kérdés, ha az 
emissziós kibocsátási szintet nézzük bármelyik esetében, hogy a zéró emisszióval 
működő atomerőművek a leghatékonyabbak és a legeredményesebbek ezen a 
területen is. Tehát ha tényleg az a cél, hogy Magyarország az európai országok közül 
az elsők között legyen, amely a teljes villamosáram-igényét károsanyag-kibocsátás 
nélkül tudja előállítani, akkor ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen a paksi beruházás 
nélkül.  

Az pedig egy minden megalapozást nélkülöző álom, amit LMP-s 
képviselőtársaim szoktak lengetni a különböző vitákban, hogy teljes egészében 
megújuló energiából lehetne a magyar ipar és a magyar háztartások elektromosáram-
igényét fedezni, hiszen ezt csak akkor tudnánk megvalósítani, ha olyan 
vízierőműveink lennének, amelyek folyamatos termelést tudnának biztosítani. De 
miután csak szélenergia-, napenergia- vagy geotermikusenergia-hasznosítás jöhet 
szóba ezen a téren, és ebből a háromból kettő teljesen kiszámíthatatlan és előre nem 
tervezhető, ezért gyakorlatilag nem lehet megoldani alaperőművek nélkül a 
biztonságos energiaellátást Magyarországon.  

Van-e további hozzászólási igény? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
akkor előterjesztőként Keresztes László Lóránt képviselő úrnak visszaadom a szót. 

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

Nyilván most a bizottsági ülés keretei nem engedik meg, hogy egy energiapolitikai 
vitát lefolytassunk, de azért azt mindenképpen meg kell jegyezni, mert szimbolikus, 
hogy a magyar kormány ilyenkor az Európai Bizottság jóváhagyására hivatkozik, 
máskor pedig Brüsszelről mint a patás ördögről beszél. Azt gondolom, ilyen 
szempontból következetesebbnek kell lenni, és azt mindenképpen ki kell mondani, 
hogy a magyar nemzeti érdekek képviseletét egyetlen esetben sem az Európai 
Bizottságtól kell várni, azt a magyar Országgyűlésben megválasztott képviselőknek 
kell biztosítani. 
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Azt is már valóban megvitattuk, hogy 2036-ig megtörtént a jelenlegi blokkok 
üzemidő-hosszabbítása. Tehát nyilván mi is a realitások talaján állunk, és ennek 
megfelelően tettük meg a javaslatainkat itt az energiapolitikára vonatkozó jövőre 
nézve. Itt épp az a baj, hogy ha ezt a négyezer milliárd forintot, ami egy nagyon-
nagyon szerény becslés, ebbe az irányba akarja elkölteni a kormány, az lehetetlenné 
teszi, hogy a megújulók terén, illetve a gazdaság működése terén olyan jellegű 
átalakítást eszközöljünk, ami szükséges ahhoz, hogy a XXI. század kihívásaira 
felkészüljünk. 

Összességében pedig zárógondolatként: azokat a konkrét problémákat, 
amelyeket ebben az előterjesztésben megfogalmaztunk, és amelyek köztudomásúak, 
nem válaszolja meg a magyar kormány, sőt még kerüli is a választ, például azt, hogy 
az oroszok, akik, ismétlem, pályázat nélkül kapták meg ezt a gigaprojektet, egyelőre 
úgy tűnik, nem képesek rá, hogy ezt a feladatot ellássák. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a vita lezárását követően, 
hogy ki az, aki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételt. Aki igen, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 5 igen és 10 nem szavazat mellett a bizottság nem vette 
tárgysorozatba az indítványt. Így a 6. napirendi pontot lezárjuk. 

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat  
(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről 
a HHSZ 92. § (4) bekezdése alapján)  

Áttérünk a 7. napirendi pontunkra, amelynek keretében a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
törvényjavaslat részletes vitájával kapcsolatban fogunk dönteni. Vitához kapcsolódó 
bizottságként a zárszámadási törvényjavaslat részletes vitáját a bizottság a saját maga 
által meghatározott keretek között folytatja le. Azt javaslom, hogy az egész 
törvényjavaslatot részleteiben tárgyalja meg a bizottság.  

Van-e ettől eltérő véleménye bárkinek is? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben 
nincs, akkor kérem, hogy aki támogatja a javaslatomat, miszerint a költségvetés 
végrehajtásáról szóló törvényjavaslat egészét vitassa meg majd a részletes vita során a 
bizottság, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellenvélemény? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Tehát 15 igen 
szavazattal, egyhangú döntéssel fogadta el javaslatomat a bizottság. Köszönöm 
szépen. Így a 7. napirendi pontunkat is lezárjuk.  

Egyebek 

A 8. napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek felvetése ebben a napirendi 
pontban? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, megköszönöm 
képviselőtársaimnak, hogy részt vettek a bizottság munkájában.  
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Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 28 perc) 

 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 
 


