
 

Ikt. sz.: GAB-41/25-2/2019. 

GAB-18/2019. sz. ülés 
(GAB-39/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 
2019. november 18-án, hétfőn, 9 óra 07 perckor 

az Országház Tisza Kálmán termében (főemelet 37.)  
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 5 

A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló B/6066. számú üzleti 
jelentése és beszámolója   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 5 

A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló H/….. számú határozati javaslat   
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § 
(2) bekezdése alapján) 5 

Dr. Matolcsy György beszámolója 5 

Kérdések, vélemények 8 

Dr. Matolcsy György válaszai 12 

Határozathozatal 17 

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter meghallgatása   
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a 
alapján) 17 

Süli János beszámolója 17 

Kérdések, hozzászólások 22 

Süli János válaszai 25 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény módosításáról szóló T/8040. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 31 

Határozathozatal 31 

Az ülés bezárása 32 

 



3 

Napirendi javaslat 
 
1. a) A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója  

(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 
(Beszámolót tárgyaló bizottság) 

 
b) A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója 
elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám) 
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése 
alapján) 

 
2. Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és 

üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter meghallgatása 
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

 
3. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8040. szám) 
(Kocsis Máté, Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 
4. Egyebek 



4 

 

Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Bánki Erik (Fidesz), a bizottság elnöke 
  

Hadházy Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Witzmann Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Mellár Tamás (Párbeszéd), a bizottság alelnöke  
F Kovács Sándor (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) 
Potocskáné Kőrösi Anita (Jobbik) 
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) 
Székely Sándor (független) 
 

 
Helyettesítési megbízást adott  

Dr. Seszták Miklós (KDNP) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Barcza Attila (Fidesz) Witzmann Mihálynak (Fidesz)  
Szatmáry Kristóf (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin bizottsági főmunkatárs  
Dr. Bősi Ferenc bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Matolcsy György elnöke (Magyar Nemzeti Bank)  
Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 
Kovács Pál államtitkár (Miniszterelnökség)  
Mittler István kommunikációs igazgató (Paks II. Zrt.)  
Csárdi Antal országgyűlési képviselő (LMP)  
 

Megjelent 

Rákóczi Péter kommunikációs főtanácsadó (Miniszterelnökség) 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 07 perc) 

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

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a Gazdasági bizottság tagjait, a megjelent kedves 
vendégeinket. Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülés napirendjét. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy javaslatuk. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ezzel a 
tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja. (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem 
volt. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntéssel fogadta el napirendjét. A 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így munkánkat 
meg tudjuk kezdeni.  

A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló B/6066. számú üzleti 
jelentése és beszámolója   
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján) 

A Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és 
beszámolója elfogadásáról szóló H/….. számú határozati javaslat  
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) 
bekezdése alapján) 

Az első napirendi pont a Magyar Nemzeti Bank 2018. évéről szóló üzleti 
jelentése és beszámolója, illetve b) pontban a Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló 
üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslat. Köszöntöm 
Matolcsy György elnök urat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét. Képviselőtársaim 
részére a szokásos ügyrendet javaslom. Elnök urat arra kérem, hogy egy felvezetőben 
egészítse ki a beszámolót azokkal a fontos információkkal, amelyek a tavalyi év 
működésére vonatkoznak, utána képviselőtársaimnak lesz lehetőségük arra, hogy 
kérdéseket tegyenek fel, véleményeket fogalmazzanak meg, és végül arra kérem elnök 
urat, hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ. Megadom a szót Matolcsy György 
elnök úrnak.  

Dr. Matolcsy György beszámolója 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és 
Uraim! Köszönöm szépen a meghívást. Valóban egy kiegészítő összegzést szeretnék 
adni ahhoz az írásbeli anyaghoz, amelyet bizonyára minden bizottsági tag megkapott 
és elolvasott.  

A Magyar Nemzeti Bank 2018-ban is, ahogy 2013 után valamennyi évben, 
eredményesen és sikeresen gazdálkodott. Ez azt jelenti, hogy a törvényben rögzített 
mindhárom mandátumát teljesítette. Elértük az árstabilitást, ami a Magyar Nemzeti 
Bank középtávú inflációs célkövető rendszerében a 3 százalék, plusz-mínusz 1 
százalékos inflációs célsávon belüli infláció biztosítása. Elértük a pénzügyi stabilitást, 
ami a teljes pénzügyi rendszer megrázkódtatások nélküli, stabil működését jelenti, és 
a harmadik mandátumnak is eleget tettünk, tehát a Magyar Nemzeti Bank 
eredményesen támogatta a kormány gazdaságpolitikáját. Kiemelnék négy olyan 
területet, amely területeken sikerült segítenünk a kormány működését, 
mandátumunkhoz és a kormánnyal kötött stratégiai szövetségünkhöz hűen.  
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Ilyen a költségvetési egyensúly támogatása, hiszen 2018-ban - 2013-hoz képest 
- 800 milliárd forinttal kisebb volt az álálamadósság utáni kamatfizetés. Ez a 
költségvetés egyensúlyi helyzetét megerősítette. Hasonló módon a gazdasági 
növekedés területén is sikerült a Magyar Nemzeti Banknak támogatni a kormány 
céljait. A 2018-as 5 százalék feletti növekedésnek, a mi számításaink szerint, 
nagyjából felét tudta a Magyar Nemzeti Bank valamennyi programjával támogatni. 
Ezzel összefügg, hogy a foglalkoztatás bővülését és a munkanélküliség csökkentését is 
támogattuk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kormány versenyképességi 
fordulatot célzó munkáját is versenyképességi elemzésekkel, illetőleg javaslatokkal 
alapoztuk meg. Ennyivel zárhatnám is, de miután ilyen komoly helyen vagyok, ezt 
nem tehetem meg, ezért engedjék meg, hogy még néhány részletet hozzáfűzzek az 
írásbeli anyaghoz és az összegzéshez.  

Valójában, ahogy 2013 után is minden évben, 2018-ban is egy laza monetáris 
politikát folytatott a magyar jegybank, és nem konvencionális vagy nem hagyományos 
és hagyományos eszközök fúziójával, egy közös eszköztárral értük el az eredményeket. 
Kreatív és innovatív működés jellemzi a magyar jegybankot 2018-ban, de konzervatív 
értékrend és konzervatív felfogás alapján. Elértük a 3 százalék plusz-mínusz 1 
százalékos inflációs sávban, hogy az infláció 2,8 százalékos szinten legyen 2018-ban. 
Nem mindenki szereti az inflációt, de nagyon fontos hozzáfűzni, hogy a jegybankok 
világában az, hogy valaki eléri az inflációs célt, az egy nagyon nagy eredmény. A 
globális jegybanki világban, de különösen az euróövezetben és az Európai Unió 
jegybankkörében ez egy ritka eredmény, és nagyon fontos eredmény. A 2019-es 
infláció előrevetítve szintén a célsávon belül alakul, 3,3 százalékos szint körül alakul. 
Tehát megismételjük a ’17-18-19-es eredményt.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyar Nemzeti Bank, mint 2013 után 
minden évben nyereségesen gazdálkodik. Nincs nyereségcélunk, azonban jó, hogy 
közel 50 milliárd forintos, 47,8 milliárd forintos eredményt értünk el. Előre jelzem, 
hogy 2019-ben is az első félévben nagyjából 50 milliárd forint, és az év egészére 
várhatóan - ez egy előrejelzés, tehát nem végleges szám - 100 milliárd forint körüli 
eredményt ér el a Magyar Nemzeti Bank. Azt azonban nagyon fontos kiemelni, hogy 
2017 után, így ’18-ban is már változik a Magyar Nemzeti Bank eredményének az 
összetétele, csökken az árfolyamnyereség, és nő a kamateredmény részaránya. Ez 
nagyon fontos. Nyilvánvalóan a második nem automatikusan következik be, az 
árfolyamot a piacok alakítják, de a kamateredményben a Magyar Nemzeti Bank 
programjai erőteljesen benne vannak.  

Lényegesnek tartom kiegészítésként megjegyezni, hogy sikeres az 
önfinanszírozási programunk, aminek az volt a célja, hogy Magyarországon 
csökkentsük a külső és növeljük a belső finanszírozás arányát az államadósság 
finanszírozásában. Így 50 százalék felettiről 20 százalék alá csökkent a devizaadósság 
részaránya, ami, azt gondolom, hogy tovább csökkenthető. Itt a Magyar Nemzeti 
Bank konzervatív álláspontja szerint a legjobb szám a nulla.  

A versenyképességi reformok esetén önök látják a Magyar Nemzeti Bank 
elemző munkáját. 2016-ban jelent meg a „Versenyképesség és növekedés” című 
monográfiánk, 2017-ben adtunk ki először versenyképességi jelentést, 2018-ban a 
növekedési jelentésben bővítettük a versenyképességi elemzés hatókörét, és 
előrevetítve, 2019 februárjában publikáltuk a versenyképességi program 330 pontját. 
Ezek a pontok 2030-at céloznak, azt az idősávot, ami előttünk van 2030-ig, minél 
előbb meglépjük valamennyi versenyképességi fordulatot eredményező pontot, annál 
jobban járunk. Éppen ezért a Magyar Nemzeti Bank már méri Magyarország 
versenyképességi előrehaladását, és egy év alatt az általunk javasolt 330 pontnak már 
22 százalékos az eredményességi megvalósítási szintje, ami jó. Az elején tartunk, nem 
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a végén, de ez jó. Nagy nemzetközi elismeréssel természetesen megtartottuk a 
Lámfalussy-konferenciát, és tisztelegtünk Lámfalussy Sándor emléke és életműve 
előtt.  

Tisztelt Elnök Úr! Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Szeretnék egy izgalmas 
számot is újból itt aláhúzni. A Magyar Nemzeti Bank valamennyi nem hagyományos 
programjának eredményeképpen 2013-18 között, tehát hat év alatt mindegy 10 200 
milliárd forinttal javítottuk Magyarország pénzügyi pozícióját. Érdekesség, hogy ez 
majdnem pontosan megegyezik - az árfolyamtól függ, hogy milyen pontosan - azzal az 
összeggel, amit Magyarország 2014-2020 között kapott, kap az Európai Uniótól. Ez 
azt a politikai és gazdaságpolitikai filozófiát bizonyítja, hogy a megoldás belül van. 
Magyarországon, nyilvánvalóan a kormányzattal való stratégiai együttműködésben, 
nyilván a 2010-13 között végrehajtott költségvetési konszolidáció alapján, de 
Magyarország jegybankja képes volt ugyanolyan összeggel javítani, ugyanolyan 
mértékben javítani Magyarország pénzügyi pozícióját, mint amennyi külső 
támogatást kaptunk az Európai Uniótól. Azt hiszem, hogy ez mindenkit dicsér, aki 
ebben részt vett, tehát az egész üzleti szektort, a családokat, az önkormányzatokat és 
nyilván az állami intézményeket. Természetesen a külföldi befektetőket is.  

Ez a 10 200 milliárd forint négy forrásból tevődik össze: 800 milliárd forinttal 
javítottuk az államadósság utáni kamatfizetést ’18-ban, de 2013-2018 között összesen 
2400 milliárd forinttal. Csak előreugrok, 2019-ben a magyar pénzpolitika 
eredményes működése azt jelenti, hogy már ezermilliárd forinttal jobb az 
államadósság finanszírozási helyzete, tehát a kamatmegtakarítás 2013-hoz képest. 
Így, amikor legközelebb meghívnak, azt tudom mondani, hogy 3400 milliárd, talán 
már 3500 milliárd forint lesz a 2013 utáni kamatmegtakarítás. Ez egy iszonyatosan 
nagy összeg.  

A 2400 milliárd forinton kívül 2900 milliárd forinttal javult a háztartások és a 
vállalatok hitelekhez fűződő pénzügyi terhe. 2400 milliárd forinttal. Ha 7 százalékos, 
vagy 6 százalékos, vagy 5 százalékos alapkamat lenne Magyarországon, akkor ez a 
szám nem lehetne itt.  

Egy harmadik forrás, hogy a Növekedési Hitelprogramot zártuk 2017-ben, és 
összesen 2800 milliárd forinttal javult a mikro-, kis- és középvállalatok pénzügyi 
helyzete. Ennyi, 40 ezer mikro-, kis- és középvállalat vett fel összesen 2800 milliárd 
forint hitelt, és végül a forintosítás és az elszámolás további 2100 milliárd forinttal 
javította a családok helyzetét. Még egyszer: Magyarország képes volt 2013-2018 
között ugyanolyan mértékben belső forrásból - és ez még csak nem is kizárólag a 
költségvetés, ez az állam egésze, ezen belül a jegybank - javítani saját pénzügyi 
helyzetét, mint amennyit uniós támogatásként kívülről kapott. Nagyon sok mindent 
lehetne még mondani.  

Engedjék meg, hogy még kiemeljek néhány jelentős részletet. Az egyik, hogy 
újraindítottuk a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramját, és egy NHP fix 
elnevezésű konstrukcióban ezermilliárd forintos keretösszeggel finanszírozzuk, 
támogatjuk a mikro-, kis- és középvállalatok hitelállományának bővítését. A célzott 
hitelállomány-bővítési programok eredménye az lett, hogy 2018-ban a családi 
háztartási hitelállomány 7,3 százalékkal bővült, a mikro-, kis- és középvállalatok 
hitelállománya 10 százalékkal, és a teljes hitelállomány 14 százalékkal. Ez az, ami 
2010-13 között az NHP indulásáig mínusz 5 százalék volt évente. Mínusz 5 
százalékkal csökkent a vállalati hitelállomány. Ezt tudtuk megfordítani, nyilvánvalóan 
a kormánnyal, az üzleti szektorral és a családokkal együtt.  

Engedjék meg, hogy a nagyon sok részletet elhagyva egy kiemelést tegyek még. 
A Magyar Nemzeti Bank a versenyképességi fordulaton belül kiemelten jelentősnek 
tartja a tudástőke felhalmozásában megcélzott fordulatot. Ezt már Széchenyi is ránk 
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bízta, mi pedig folytatjuk. Azt gondolom, hogy nagyon szép együttműködés, hogy 
Magyarország jegybankja képes volt egy gazdaságtudományi kiválósági programot 
indítani, amely a 2018/2019-es tanévben 27 magyarországi felsőoktatási intézmény 
közel 500 hallgatójának adhatott ösztöndíjat. Sokan vannak kiválók, de 27 egyetemen 
ők azok a kiváló gazdálkodástudományi és közgazdász jelöltek, akik az egyetemek 
pontszámai alapján a legjobb helyezést érték el. És természetesen egy sor más 
programot is indítottunk, amelyek azt célozzák, hogy Magyarországon hosszú távon 
fenntarthatóvá váljon a felzárkózás. Magyarországon egy egyensúlyi fordulat után 
növekedési fordulatot hajtottunk végre. Útban vagyunk egy versenyképességi fordulat 
felé, és ha sikerül végrehajtanunk - márpedig már egy év alatt 22 százalékát a javasolt 
versenyképességi lépéseknek a kormány meglépte, a kormány és az üzleti szektor 
együtt meglépték -, akkor Magyarország képes lesz nemzeti célját elérni, tehát a fejlett 
nyugat-európai országokhoz, a fejlett eurózóna-tagállamokhoz, ezen belül 
Ausztriához felzárkózni a következő 10-15 évben. Még egyszer köszönöm szépen 
megtisztelő figyelmüket. Elnök úr, ez lett volna a kiegészítés.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaimnak adom meg a 

lehetőséget, hogy kérdéseket tegyenek fel, illetve véleményt mondjanak. Elsőként 
Mellár Tamás alelnök úré a szó. 

Kérdések, vélemények 

DR. MELLÁR TAMÁS (Párbeszéd), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. Tisztelt Jegybankelnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! A 
hozzászólásomban próbálok két fontos dologra koncentrálni. Az első egyébként a 
monetáris politika egészével kapcsolatos. Amint ezt már többször is említettem, és azt 
gondolom, hogy érdemes hangsúlyozni, hogy az biztos, hogy a 2010 utáni 
gazdaságpolitikának egy nagyon pozitív fordulata volt az, hogy a 2010 előtti 
időszakhoz képest, amelyben egy laza fiskális politika párosult egy nagyon szigorú 
monetáris politikával, ez kifejezetten rossz volt, és ehhez képest 2010 után egy olyan 
politikai fordulat indult el, amelyben egy szigorú fiskális politika párosult egy lazább 
monetáris politikával, ahogy elnök úr is megemlítette, hogy egy laza monetáris 
politika érvényesül ma a magyar gazdaságban. Ez a 2010 utáni, a válság utáni 
időszakban kifejezetten jónak volt mondható, és azt gondolom, hogy ennek valóban 
voltak pozitív eredményei. 

Azonban az idő változott. Tehát eltelt most már lassan tíz esztendő, és egészen 
más gazdasági helyzet van. Akkor abban az időszakban egy deflációs periódus volt a 
világgazdaságban, most ez már nem mondható el, a másik pedig az, hogy az a fiskális 
politika, amely igen szigorú volt Magyarországon 2010 után, és mindenképpen 
betartotta a 3 százalék alatti államháztartási hiányt, gyakorlatilag felpuhult. Azért 
puhult fel, mert jelentős mennyiségű európai uniós forrás érkezett be 
Magyarországra, és ez független volt attól, hogy mi betartjuk-e a 3 százalékos 
kritériumot vagy sem, amiből következően mára egy túlfűtött gazdaság alakult ki. 
Tehát az a gazdasági növekedés, amelyet kormánypárti kollégáim gyakorta 
emlegetnek, hogy Magyarországon 4-5 százalékos gazdasági növekedés van, ez 
kétségkívül így van, de ezt a 4-5 százalékos gazdasági növekedést össze kellene talán 
vetni azzal, hogy mennyi a potenciális növekedés, vagyis az egyensúlyi növekedési 
üteme a magyar gazdaságnak. Erre vonatkozólag pedig én csak az MNB 
tanulmányaira próbálok támaszkodni, különös tekintettel a versenyképességi 
elemzésre, amelyben az MNB szakértői abban a 330 pontosban kifejezték, hogy a 
potenciális növekedési ütemünk valahol a 2 és 3 százalék között van, ezért is lenne 
szükség egyébként a versenyképességi programra. 
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Ha viszonylag hosszabb időn keresztül, 2-3 éven keresztül is 2 vagy 3 
százalékponttal magasabb növekedést produkál a magyar gazdaság, akkor ez azt 
jelenti az egyensúlyihoz képest, hogy ez egy túlfűtött gazdaság. Ezt nemcsak én 
mondom, hanem az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága is megállapította 
ezt több ízben is, és már egy évvel ezelőtt is azt kérte a magyar kormánytól, hogy 
próbálja meg csökkenteni az aggregált keresletet, legalább GDP-arányosan 1 
százalékponttal, azonban a kormányzat ezt nem tette meg. Természetesen pontosan 
tudom azt egyébként, hogy a jegybanknak elsősorban az inflációra kell koncentrálnia, 
hiszen az infláció a legfontosabb elem, amely célként merül fel. De én azért bíztam 
abban, hogy elnök úr nem ragaszkodik ennyire az ortodox elvekhez, mert az ortodox 
tanítások szerint van az, hogy a jegybanknak egyetlenegy célja van, ez pedig az 
inflációs célkövetés, hanem ennél szélesebb körben gondolkodik, és azért az jól átható 
a mai világban, hogy nemcsak az infláció növekszik, és bár nem túlzottan magas, de 
azért az Európai Unióban mégis Magyarországon az egyik legmagasabb az infláció, de 
jelentős munkaerőhiány van. A külkereskedelmimérleg-többletünk, ami az elmúlt 
években igen magas volt, csökkenő ütemre váltott át, de még mindig pozitív. A folyó 
fizetési mérlegünk viszont már negatívban van, a forint árfolyama pedig jelentős 
mértékben csökken. Tehát ezek mind-mind olyan elemek, amik azt mutatják, hogy itt 
a makroegyensúllyal problémák vannak, tehát célszerű lehetne vagy lenne némi 
váltás, és ezt a viszonylag most már lazává vált fiskális politikát némi monetáris 
szigorral vegyíteni annak érdekében, hogy a makroegyensúly ne szaladjon el.  

Itt nagyon fontos lenne annak a kiemelése, hogy a forint árfolyamával mi 
történt az elmúlt időszakban, és mi fog történni. Természetesen itt is pontosan 
tudom, hogy mi a fő mondása a jegybanki szakembereknek: a Magyar Nemzeti 
Banknak nincsen árfolyamcélja, csak inflációs célja van. De felelős egyébként a 
pénzügyi egyensúlyért, következésképpen, ha a pénzügyi egyensúllyal gondok, 
problémák merülhetnek fel, abban az esetben nyilvánvalóan szükség van arra is, hogy 
akár az árfolyam védelmében lépjen közbe. Nem véletlen egyébként, hogy a 
pénzügyminiszter az elmúlt időszakban ezt már többször is fölvetette, hogy jobb 
lenne, ha lenne egy stabilabb árfolyam.  

Egyébként ez azért is nagyon érdekes, mert az a fajta elképzelés - ami az 
eddigiekben, gondolom, hogy komoly szerepet játszott az MNB ilyenfajta 
politikájában, hogy ez egy jelentős exportösztönző lehet, tehát a leértékeléssel az 
exportot ösztönözni lehet és versenyképesebbé lehet tenni, ez a mai időszakban már 
nem igazából működik, azért, mert az exportnak jelentős importtartalma van, és a 
leértékelések következtében az importon keresztül egy importáremelkedés is 
mindenképpen begyűrűződik. Tehát gyakorlatilag egy leértékelési spirálba kerülhet a 
magyar gazdaság. 

Egyébként másfelől az is nagyon jól látszik, hogy a fogyasztási javak piacán 
pedig egy kiszorítási hatás érvényesül, mert 2010-ben a 265 forintos euróárhoz képest 
most 330 környékén vagyunk. Ebből az is következik, hogy azok a fogyasztási javak, 
amelyeket az emberek, a családok megvásárolnak, és ezek - az élelmiszereket és az 
energiát és ehhez hasonlókat kivéve - nagyon erőteljesen importcikkek, tehát 
számítógép, mobiltelefon, háztartási gépek, autók és a többi. Ezek ára igen jelentősen 
emelkedett éppen a forint gyengülése következtében. Ezeket viszont egyébként a 
javuló bérek és keresetek mellett az emberek mindenképpen meg akarják vásárolni, 
majd a korábbiakban elhalasztották az ez irányú keresleteiket. Amikor ezeket 
megvásárolják, akkor a jövedelmük egy nagyobb részét költik ezekre a javakra, és ez 
azt jelenti, hogy azokra a magyar tulajdoni többségű vállalkozások által előállított 
javakra jut kevesebb, tehát a külföldi importjavak magyar javakat szorítanak ki. Azt 
gondolom, hogy ezt is esetleg érdemes lenne végiggondolni.  
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Természetesen a harmadik része a dolognak az, hogy én mélyen meg vagyok 
arról győződve, hogy Magyarország számára az lenne a legkívánatosabb, ha minél 
hamarabb csatlakoznánk az eurózónához, annál is inkább, mert ez nem pusztán 
gazdasági, hanem azt gondolom, hogy politikai kérdés is, hiszen nagy valószínűséggel 
egy kétsebességes Európai Unió lesz, amelyben az eurózónán belülieknek sokkal 
nagyobb mozgásterük lesz, és sokkal nagyobb lehetőségeik lesznek arra, hogy az 
európai uniós támogatásokhoz hozzájussanak. Azt gondolom, hogy ebből nem kellene 
kimaradni. Ez viszont nyilvánvalóan azt feltételezné, hogy stabilizálni kellene a forint 
árfolyamát, hogy az ERM II. rendszerébe be tudjunk lépni. Tehát azt gondolom, hogy 
ez nagyon is kívánatos lenne.  

A versenyképességi jelentéssel kapcsolatosan én üdvözöltem azt, amikor a 
Magyar Nemzeti Bank ezt a 330 pontot összerakta, és ennek nagy részével egyet is 
értek. Arra nem tudok mit mondani, hogy 22 százalék teljesült vagy sem. Bizonyosan 
teljesült, de ez még mindig nagyon messze van a száz százaléktól. A legfontosabb 
problémája ennek a dolognak sajnálatos módon az, ami az MNB-n kívül van, mert mi 
megfogalmaztuk ezeket az elveket, de itt sokkal átfogóbb gazdaságpolitikai 
változásokra lenne szükség. Többek között például az oktatási rendszer teljes 
reformjára, amely úgy tűnik, hogy az elmúlt tíz évben egyre rosszabb és rosszabb lett, 
amiből következően a humán tőke minősége egyre gyengébb és gyengébb, és ehhez 
képest az MNB-nek az a fajta tevékenysége, amely nagyon dicséretes és fontos, hogy 
ösztöndíjakkal próbálja a tehetségeket támogatni, ez csak a jégjegy csúcsa. Tehát egy 
ország valódi versenyképességét nem az elit, a legfelső 3 százalék határozza meg, 
hanem az alatta lévő 30-40 százalék. Tehát, ha e tekintetben nem tudunk mi áttörő 
változást hozni, akkor bizony sem a versenyképességünk, sem a termelékenységünk 
nem fog jelentős mértékben növekedni.  

Tehát én összességében azt gondolom, hogy most jött el annak az ideje, hogy 
egy gazdaságpolitikai rezsimváltásnak is el kellene indulni. Persze természetesen, 
hogy ezt hogyan lehet végigvinni, hogy ezt mennyire zajosan vagy szép csendesen, 
lassan kell véghez vinni, azt én nem tudom pontosan, de azt gondolom, hogy ennek 
most már eljött az ideje. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Székely Sándor képviselő úr kért szót. Öné a szó. 
 
SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Elnök Úr! Mindig meghallgatjuk, hogy a magyar gazdaság nagyon jól szerepel, és 
valószínűleg ez így is van a számok tükrében. Én mindig meg szoktam kérdezni, hogy 
jó, jó, de mikor lesz az, amikor ez lecsorog, tehát nemcsak a cégek teljesítenek jól, 
hanem, mondjuk, elkezdenek az emberek is ehhez mérten jól keresni. Most az előbb 
mondta, hogy 10-15 év múlva elérjük Európát. Én azt szeretném nagy tisztelettel 
megkérdezni, hogy mikor érjük el a környező országok minimálbérét, hiszen már itt is 
le vagyunk maradva. Talán Romániában nem, de a többi országban már a minimálbér 
is nagyobb itt, a környezetünkben, és egyáltalán nem Ausztriáról beszélek. Azt már 
csak nagyon félve merem megkérdezni, hogy ön szerint mikorra lesz az, hogy az 
átlagbérek esetleg a nettó ezer eurót elérik, hiszen most olyan 650 körül vagyunk a 
számok szerint.  

Az elmúlt hetekben lehetett hallani, hogy ön és Varga Mihály pénzügyminiszter 
között vannak értékelésbeli különbségek. Varga miniszter úr szerint vége van az 
aranykornak, ön szerint nemhogy vége nincs, hanem most kezdődik csak igazán. 
Miniszter úr szerint az euró rendben van, ön szerint lehet, hogy más megoldásokhoz 
kell nyúlnunk a továbbiakban. Kérdezem, hogy ez csak a belső vívódás médiának 
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szánt picit kivitele, vagy valódi konfliktus, és hogy meddig tud ez elmenni, lehetnek-e 
ennek személyi következményei.  

Kérdezném, hogy az euróárfolyam meddig tud elmenni. Tehát lesz itt 350 
forintos euró, vagy nem lesz? Értem, Mellár tanár úr is elmondta, hogy önöknek csak 
inflációs céljuk van, de közben meg lassan ez egy akkora probléma, amire önök, 
amikor nem önök voltak kormányon, azt mondták, hogy ha 300 forint fölé megy, 
akkor itt meg kell buknia mindenkinek. Most már lassan 333,50 felé tartunk. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bangóné Borbély Ildikó képviselő 

asszony kért szót. Öné a szó. 
 
BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt 

Jegybankelnök Úr! Én is ott folytatnám, hogy ma reggel 334,77 forinton jegyezték az 
eurót, mit szól ehhez ön? Most már nem arról beszélünk, hogy 300 forint, hanem, 
hogy igen, lassan a 350 forintot is jegyezheti a forint árfolyama.  

Ott folytatnám, ahol a képviselőtársam abbahagyta, hogy lehet-e kihatással a 
magyar gazdaságpolitikára az ön és Varga Mihály közötti látható nagy feszültség, és 
azok a különböző nyilatkozatok, amiket az elmúlt hetekben különbözőféleképpen 
fogalmaztak meg.  

A másik kérdésem, hogy vannak-e olyan alapítványok Magyarországon, akik 
fölötte állnak a törvénynek. A múlt héten hallgattuk meg az ÁSZ beszámolójánál, és 
pontosan Turi-Kovács Béla felszólalása figyelmeztetett bennünket is, és érdekes volt 
hallgatni kormánypárti politikus szájából, hogy felhívta az ÁSZ figyelmét, hogy 
nagyobb figyelmet kellene az ÁSZ-nak fordítania az alapítványok működésére.  

Itt szeretném megkérdezni, hogy a jegybank alapítványa, a PADA mikor fogja 
betartani a rá vonatkozó magyar törvényeket, mert úgy látjuk, hogy a törvények fölött 
áll a jegybankelnök által létrehozott alapítvány. Ezt látjuk most az elmúlt hónapok 
botrányaiból. A Várban létrehozták az épületet, eredetileg egy új doktori iskolaként 
harangozták be, de látjuk nagyon jól, hogy azóta már vállalkozások is működhetnek 
benne. A problémát az okozta, hogy az épület költségeket nem kímélő építésekor nem 
szigetelték le a szomszédos lakóház tűzfalát, sőt a belső udvar egyik látványelemeként 
csupaszon meghagyták a felfelületet, így a lakók csillapítás nélkül szenvedik el a 
PADA-épület felső szintjére telepített szellőztetőrendszer rezgéseit. A nyáron lezajlott 
szakértői mérések során nappal is és éjszaka is 50-60 decibeles alapzajt mértek a 
lakóházakban. Az MNB-alapítvány egyébként megtagadta a közreműködést a 
hatóságokkal. Szeptemberben azt a hírt kaptuk, hogy bezárják az iskolát. Kérdezzük, 
hogy tényleg fölötte állhat-e bármilyen alapítvány a törvényeknek. 

A másik kérdésem az inflációra vonatkozik. Ha a hétköznapi életet nézzük, 
akkor nagyon jól látjuk, hogy igen, be kell vallanunk, növekedtek a keresetek, de ezzel 
párhuzamosan az élelmiszer- és a rezsiköltségek, a fenntartási költségek is drasztikus 
módon növekedtek Magyarországon. Nem kell közgazdasági tudósnak lenni ahhoz, 
hogy kiderüljön, az inflációs számok nem türközik a valós helyzetet, derült ki az 
InfoRádió egyik adásából, amelynek Virág Barnabás, az MNB ügyvezető igazgatója és 
Szabó László, a HOLD Alapkezelő elnöke volt a vendége. Ezt a saját alelnöke 
nyilatkozza. Ebben elhangzott, hogy az inflációs mérés gyakorlatilag a XX. századra 
lett kitalálva, a XXI. században a mérési módszerek már pontatlanok.  

A magyar inflációs mutatószám sem képes jól kifejezni, hogy ma a legnagyobb 
mértékben a magyaroknak a magánegészségügyre költött többlete az, ami nem 
tükrözi legfőképpen az infláció mértékét, és az albérleti és az ingatlanárak növekedése 
sem tükrözi azt az inflációs adatot, amit önök folyamatosan kommunikálnak. Egyes 
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szakértők szerint, ha a lakhatási kiadások 30 százalékát tennék ki a fogyasztói 
kosárnak, mint ahogy az Nyugat-Európában bevett, akkor nem 2-3, hanem 6-7 
százalékos inflációról beszélhettünk volna az elmúlt években Magyarországon. Azt 
meg látjuk, hogy sok esetben lehet, hogy még a 30 százalékot is meghaladja ezeknek a 
kiadásoknak a mértéke, a lakhatási kiadások és a magánegészségügyre költött 
kiadások a magyar háztartásokban. Mikor fognak ezen változtatni, amikor majd a 
tényleges inflációs számokat közlik a magyar lakossággal? Remélem, kapok 
válaszokat, elnök úr. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. További felszólalási igény? 

(Jelzésre:) Tóth Csaba alelnök úr.  
 
TÓTH CSABA (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 

Úr! Néhány héttel ezelőtt arról beszélt, hogy a világ súlypontja az Atlanti-régióról a 
Csendes-óceánra tolódik át, és egy eurázsiai közös pénznek sokkal több értelme 
lenne, mint az eurónak. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy mi az 
álláspontja, változott-e vagy kitart-e emellett, és ha kitart az euró mellett, akkor 
mikorra várható a bevezetése. Mit mondana erről? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés, elnök urat 

kérem meg, hogy az elhangzott kérdésekre válaszoljon. Parancsoljon!  

Dr. Matolcsy György válaszai 

DR. MATOLCSY GYÖRGY elnök (Magyar Nemzeti Bank): Köszönöm szépen, 
elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! 
Tisztelt Bizottság! Mellár Tamás professzor úr által felvetett és a szakmai viták 
középpontjában álló kérdésekkel kapcsolatosan engedje meg a professzor úr, illetve a 
bizottság, hogy néhány hivatalos magánvéleményt megfogalmazzak. (Derültség.) 
Tehát ez egybeesik az én szakmai véleményemmel, egyben a magyar jegybank 
véleménye is.  

Tehát nincs túlfűtöttség a magyar gazdaságban. Ha lenne, akkor nem ez az 
inflációs szám lenne - tehát 2,8 százalék 2018-ban, és várhatóan 3,3 százalék 2019-
ben -, hanem valami egészen más. Van túlfűtöttség egyes szektorokban, például az 
építőiparban. De egy sor más szektorban nincs túlfűtöttség, például megemlíteném a 
járműipart, vagy a feldolgozóipar jelentős részeit, vagy a szolgáltató szektor jelentős 
részeit. Tehát nincs, mert a túlfűtöttség nem csupán… (Dr. Mellár Tamás: 
Vendégmunkások sincsenek.) Tehát az építőiparban van túlfűtöttség, de a gazdaság 
egészét nem lehet jellemezni ezzel az egyébként ismert közgazdasági kategóriával.  

Ha lehetne jellemezni, ez nem csupán az inflációban jelentkezne, hanem egy 
sor egyes mutatóban. Márpedig a makroegyensúlyi helyzete Magyarországnak nem 
csupán rendben van, hanem egészen kivételesen jó. Ennek az a bizonyítéka, hogy 
valamennyi makrogazdasági egyensúlyi mérőszám jó tartományban van. (Dr. Mellár 
Tamás: A folyó fizetési mérleg.) Igen, az is, de most kezdjük talán az államháztartási 
egyensúllyal. Messze 3 százalék alatt van. Folytassuk a piaci egyensúllyal, tehát a 
kereslet és a kínálat közötti egyensúllyal, ami az infláció. Tehát nagyon szorosan a 
Magyar Nemzeti Bank célsávjánál van. A külkereskedelmi mérleg, amely pozitív. A 
folyó fizetési mérleg, amely nulla közeli sávban van. Az egy óriási eredmény, egy 5 
százalékos felzárkózó gazdaságban - gondoljunk Törökországra, gondoljunk 
Romániára, Lengyelországra -, hogy a nulla körüli sávban tartja a folyó fizetési 
mérlegét. Gondoljunk arra, hogy az államadóssági ráta csökkent. Tehát valamennyi 
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meghatározó egyensúlyi mutató abban a tartományban van, ami kizárja, hogy a 
magyar gazdaság egészét túlfűtöttséggel jellemezhetnénk.  

Valóban, egy horgonyunk van, a középtávú inflációs célkövetés, három 
mandátummal, ahogy ezt professzor úr is jelezte. Ez a válasz a forintárfolyamra. Ha 
valaki még - ilyen jegybank nincs a világon - az árfolyamot rögzítené, hogy célként, 
horgonyként veszi be az adott nemzeti fizetőeszköz árfolyamát, az nagyon nagy bajba 
kerülne. Ezt láttuk egy bizonyos magyar származású úr angol font, brit font elleni 
spekulációjánál, de azóta is látjuk a világban. Nincs.  

És nagyon fontos volt az a vita - persze az nem volt vita, amit Varga Mihály 
pénzügyminiszter úrral folytattunk, hiszen kölcsönösen tiszteljük egymást és 
együttműködünk, de ami úgy felnagyult vitává… A kormány kijelentette, hogy a 
kormánynak sincs árfolyamcélja, és ez nagyon fontos kijelentés volt. Sem a 
kormánynak, sem a magyar jegybanknak nincs árfolyamcélja, mert ha egy kis nyitott 
gazdaság vállal árfolyamcélt, az nagyon nagy bajba kerül. Nagyon fontos tehát, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank elismeri az árfolyam piacon történő alakulását, és egyetlen 
horgonnyal és három mandátummal működik.  

Még talán egyetlen kérdést engedjen meg, professzor úr, hogy érintsek, ez 
pedig, hogy ha véleményem és a Magyar Nemzeti Bank véleménye szerint nincs 
túlfűtöttség, akkor is helyes-e, hogy mind a kormány egyébként, mind a jegybank a 
potenciális eszköztárának jelentős részét beveti a gazdasági növekedés támogatására. 
Azt gondolom, hogy helyes, mert nagyon jó éveink voltak 2013 után, a növekedési 
fordulat utáni, most már hét évben. Gondoljuk el, hogy átlagosan 3,5 százalékkal 
bővültünk. Gondoljuk el, hogy 2 százalékkal magasabb növekedést értünk el, mint az 
Európai Unió átlaga. És gondoljuk el, hogy a régió, a V4 átlagánál fél százalékkal 
magasabb növekedést értünk el. Tehát a régióban is a régió elé kerültünk 
növekedésben, és ehhez szükség volt ezekre az eszközökre.  

Székely Sándor képviselő úrral sajnos nem tudok egyetérteni, mert nemcsak 
hogy lecsorog, hanem ömlik a gazdaságpolitika révén a gazdaság minden 
szereplőjéhez az az eredmény, az a többlet, amit ez a növekedés elér. Csak vásárlóerő-
paritáson kell számolni. Tehát úgy kell összehasonlítani két országot - akár Romániát, 
ezt a kollégáim megtették különböző szakmai cikkekben -, ahogy az Eurostat 
összehasonlít bennünket, tehát vásárlóerő-paritáson. Még egyszer: a régióhoz képest 
értünk el hét év alatt átlagosan fél százalékkal magasabb növekedést, nem csoda 
tehát, hogy két számjegyű béremeléseket látunk.  

Van-e aranykor? Hogyne, hogyne! Sőt tart még, mert az aranykor egy 1867 
utáni Magyarországon, más földrajzi összetételben vagy térszerkezetben ugyan, de 
mindig azt jelentette, hogy van három dolog egyszerre: politikai stabilitás - mert 
anélkül semmi nincs -, van pénzügyi egyensúly - mert ha az nincs, akkor nem lehet 
növekedés -, és van gazdasági növekedés. Ha ez a három együtt van - politikai 
stabilitás, pénzügyi egyensúly és gazdasági növekedés -, ráadásul, miután magyarok 
vagyunk, van egy plusz magyar ráadás, ez, hogy a növekedés olyan magas, hogy 
felzárkózást ér, akkor van aranykor. Az majdnem mindegy - nekünk nem, de az 
utókor szempontjából -, hogy ez 5 százalék, vagy 4,5, vagy 4, vagy 3,5. Politikai 
stabilitás mellett pénzügyi egyensúly van és felzárkózást érő gazdasági növekedés. 
Ebben nincs vitánk a pénzügyminiszter úrral, de nagyon sokan máshogy közelítik 
meg. Például Patai Mihály, aki számomra mindig egy mérce, régóta vagyunk barátok, 
és a Magyar Nemzeti Bankot megtisztelte azzal, hogy alelnöke, azt mondja, hogy majd 
lesz aranykor, ha ezt tudjuk tartani. Ez is jó. A gazdaságtörténeti elemzés azonban azt 
mutatja, hogy ha fenntartható egy felzárkózás, tehát politikai stabilitás is van, 
pénzügyi egyensúly is van, a pénzügyi egyensúly minden egyes pénzügyi területen 
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megvan - tehát a költségvetésben, az államadósságnál és még a többi területen is -, 
akkor az fenntartható. Számomra és a Magyar Nemzeti Bank számára ez az aranykor. 

Az árfolyamra pedig ugyanaz vonatkozik: sem a jegybanknak, sem a 
kormánynak nincs és ne is legyen árfolyamcélja. Az euró egy teljesen világos kihívást 
jelent Magyarország és valamennyi eurózónában tag meg eurózónán kívüli uniós tag 
számára. Ez a kihívás - megpróbálom összesűríteni egy vesszőkkel működő bővített 
mondatban - az, hogy 1992-ben Maastrichtban döntötték el a feltételeket. Az nem 
most volt. Majd 1999-ben vezették be, majd 2004-ben léptünk például mi be az 
Európai Unióba úgy, hogy kötelezően vállaltuk az eurózóna-tagságot és azzal a 
feltételeket. Tehát úgy vállaltuk kötelezően a tagságot - és kötelező csatlakoznunk az 
eurózónához -, hogy nem voltunk ott az euró feltételeinek a kitárgyalásánál. Maguk az 
eurózóna-országok is vegyes érzelmekkel vannak a maastrichti öt kritériummal 
kapcsolatosan. Nem is tartja be mindenki. Sokan nem tartanak be legalább egyet. 
Olaszországban 132 százalék az államadósság. A görögöknél, attól függ, hogy hogy 
számolom, de 200 százalék közelében van. Belgiumban, Franciaországban 90 
százalék felett. Nagyon sokan nemhogy közeledtek volna a maastrichti 
kritériumrendszerhez, hanem a válság után távolodtak tőle. 

Mi tehát azt képviseljük, a Magyar Nemzeti Bank, hogy kötelező belépnünk az 
eurózónába. Ez mindig is így volt. De hogy mikor, és milyen feltételekkel, ott okosan 
kell működni. Tehát a mikor: erre mi öt új feltételt elemeztünk, és hogy közben 2022-
re az eurózóna képes-e megújítani egy átfogó reformmal a maastrichti szerződést, az 
egy nagy kérdés, és mi ezt képviseljük. Nem véletlen, hogy különböző jegybanki, 
jegybankelnöki publikációkban - és ez nagy szakmai vitát vált ki, és ez egy jó dolog az 
eurózóna vezető pénzügyi szakemberei között - mi azt képviseljük, hogy az eurózóna 
reformálja meg magát. Nekünk kötelező belépnünk, de engedjenek oda a 
tárgyalóasztalhoz, ami egy új maastrichti vagy egy maastrichti 2.0-ás szerződéshez 
vezet.  

Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonynál fölmerült újból a 
pénzügyminiszter és a jegybankelnök esetleges vitája. Még egyszer: nem vita ez, 
hanem megközelítésbeli eltérések vannak. Kötelező belépnünk az euróba. Kötelező 
átvennünk az eurót. De nagyon nagy érdekünk fűződik ahhoz… - még egyszer: nem 
voltunk ott 1992-ben; 2004-ben nem kérdezték meg tőlünk, amikor aláírtuk, hogy 
vállaljuk-e az euró bevezetését; nem kérdezték meg, hogy esetleg nincs-e valami 
véleményetek az öt kritériumról. Tehát ez egy nyitott kérdés. Nem az, hogy kötelező 
belépnünk, hanem az, hogy mikor és milyen feltételekkel.  

Tisztelt Képviselő Asszony! Teljes félreértésben van. Az a helyzet - és ebben 
osztozik egy földrajzilag közel álló polgármester asszony tévedésében -, hogy a Bölcs 
Várnak nevezett magyar nemzeti banki épületben - mert ez most már ugye, a Magyar 
Nemzeti Banké - nem működnek vállalkozások. Ott három doktori iskola működik: a 
Pécsi Tudományegyetemmel, a Győri Tudományegyetemmel, illetőleg a Corvinussal; 
egy sanghaji Fudan Egyetem, a Corvinus Egyetem és az MNB közös működtetésű 
Executive MBA-program működik. Működik könyvkiadó, működik könyvesbolt, és 
nem működik borozó vagy étterem. Téved, képviselő asszony, ha azt gondolja, hogy a 
használatba vételi engedélyt valami fizikai zaj, szag, ilyesmi miatt vonták vissza, nem. 
Tudja, mi történt? Az egyik állami intézmény elfelejtett írni egy levelet egy másik 
állami intézménynek, és ez természetesen, nagyon helyesen, napvilágra került, ezt 
pótolta az illető állami intézmény, ezért néhány napja átvettük a használatbavételi 
engedélyt, amelyben mellesleg pontos mérések találhatók azokra a területekre 
vonatkozóan, tisztelt képviselő asszony, amiket említ, és ott azok a mérések 
tökéletesen és teljes mértékben rendben vannak, ezért is adhatta ki a 
használatbavételi engedélyt az adott állami intézmény. 
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Infláció. Önnek igaza van, és bár nem alelnök még Virág Barnabás - lehet, hogy 
már tud valamit, de nem -, de a Magyar Nemzeti Bank egyik legokosabb szakértője és 
valóban egy nagy műhely foglalkozik azzal, hogy miután inflációscél-követő 
rendszerben vagyunk, és egyetlen horgonyunk, hogy jól mérjük-e az inflációt. Az a 
helyzet, hogy felülmérjük és alulmérjük. Magasabb inflációt mér ma a világon 
mindenki, aki a digitális forradalomban benne van. Mondjuk, az egy évvel ezelőtti 
digitális eszközök világa használati értékben egészen más, mint a mai. De ezt nem 
mérjük. Ezt az infláció nem méri. Az, hogy a digitális transzformáció átszövi az élet 
minden területét - például az állam működését vagy az üzleti életet -, ezt nem méri az 
infláció. Mi egyetértünk mindazokkal, akik azt mondják, hogy a digitalizáció és más 
tényezők hatását vezessük át az infláción, és ha csak azt néznénk, sok fejlett 
országban negatív lenne az infláció, mert a digitális forradalom olyan mértékben 
csökkenti egy használati egységre vetítve az árakat, hogy negatív infláció lenne. 
Magyarországon is ez a helyzet, csak mi elfogadjuk az Eurostat- és a nemzetközi 
mérőrendszereket. Ettől még úgy, mint az euró reformjánál, van véleményünk, és 
szeretnénk megváltoztatni, mert az élet más területein - a tőzsdei árfolyamok vagy az 
ingatlan- és lakáspiaci árak -, nincsenek benne az inflációs képletben.  

Vagy mindenki beteszi, vagy egyikünk se teszi be. (Derültség.) Tehát a 
mérőrendszernél van egy felfele meg egy lefele mutató tévedés. És szó nincs 6-7 
százalékról. Még egyszer: Magyarországon 2018-ban 2,8 százalékos volt az a hivatalos 
infláció, amely olyan hivatalos mérőrendszeren alapul, amit minden ország használ. 
Nem használhat egy ország mást nyitott gazdaságként, mint a világ többi országa.  

Tóth Csaba alelnök úr kérdését köszönöm. Nagyon szép első konferenciát 
tartott a jegybank szervezésében a keleti és a nyugati - talán így mondanám - 
tudományos élet Budapesten. Megállapítottuk, hogy az Atlanti-korszak, egy 500 éves 
korszak vége felé közeledünk, ahogy mondjuk, a petrodollárkorszak vége felé is 
közeledünk, és valamikor a XXI. században már felgyorsulhat egy eurázsiai egységes 
gazdasági övezet kialakulása.  

Amikor a magyar jegybankelnök véleményt nyilvánított, akkor ez egy nagyon 
hosszú folyamat végét próbálta megsejteni. Valóban úgy gondolom, hogy a XXI. 
század végére lehet közös eurázsiai pénz, de lehet közös egy nagy világpénz is, hiszen 
1944-ben jött létre az a pénzügyi rendszer, ami először aranyalapú dollárrendszer 
volt. Majd 1971-ben Nixon elnök elkötötte az aranyalapra a dollárt, és a hetvenes 
évtizedben az olajárrobbanások következtében egy petrodollárrendszer alakult ki. 
Tehát most gyakorlatilag az arany helyére az olajat állította a nemzetközi pénzügyi 
rendszer. De az már látható, hogy egy sor más nagy szereplő is kopogtat. A renminbi 
is kopogtat, az euró is kopogtat. Úgyhogy az a távlati, talán a XXI. század végére előre 
jelzett pénzügyi forradalom - mert most is zajlik a pénzügyi forradalom, ezekben a 
pillanatokban is. Tehát a fintech világ kihívta a létező bankrendszert. Az euró kihívta 
a dollárt például. A renminbi nagyon okosan, szépen, lassan jön fölfelé. Tehát 
pénzügyi forradalom zajlik a digitalizáció révén az élet minden területén. Ez elérhet 
oda, hogy a XXI. század végére lehet egy közös eurázsiai pénz.  

Még egyszer, 1944-től látunk egy globális pénzügyi evolúciót, nagyon sok 
szakaszon ment már át, és azt gondolom, hogy a magyar álláspont egészen világos, 
mert a magyar érdekek alapján működünk. Mi az Európai Unió tagjaként egy 
megreformált eurózónába kötelezően belépve érdekeltek vagyunk, hogy a világon egy 
közös, akár Eurázsiában egy közös pénz alakuljon ki, ami nyilván digitális lehet, 
mondjuk, a XXI. század végére, hiszen ma is a világban forgó pénz 90 százaléka 
digitális pénz.  

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Alelnök Urak! Tisztelt Bizottság! Nagyon szépen 
köszönöm a lelhetőséget, köszönöm szépen a kérdéseiket, és minden, ami nem 
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hangzott el, azok közül valószínűleg sok minden az írásbeli beszámolóban van, 
bármilyen egyéb kérdésben állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, a bizottsági tagok egy nagyon 

részletes éves jelentést kaptak a jegybank működéséről, amiben tényleg minden 
részletkérdésre kitértek. Köszönöm szépen, mert ezzel jelentős mértékben segíti 
nemcsak a bizottság, hanem a parlament munkáját is, hiszen a beszámolót követően a 
Gazdasági bizottság által elfogadott és most a képviselőtársaim előtt fekvő 
határozatijavaslat-tervezetről fog majd vitázni az Országgyűlés. 

Én köszönöm a 2018. évben elvégzett munkáját a jegybanknak, hiszen a 
jegybankról szóló törvény valamennyi fontos elemét nemhogy betartotta, hanem 
egyébként a monetáris politika terén, illetve a korrekt gazdaságpolitikát segítő 
intézkedések terén abszolút jól, sőt kiemelkedően teljesített a jegybank nemcsak 
közép-európai, hanem európai szinten is.  

Az elnök úr által felhozott és említett lényeges elemek mellett még három 
fontos elemet említenék, amiről most nem volt szó, de egyébként a magyar gazdaság 
szempontjából rendkívüli jelentőségű volt. Az egyik az, hogy a monetáris tanács 2018-
ban nem változtatott az irányadó kamatlábon, amely történelmi mélyponton van. A 
mi szempontunkból, a gazdaság szempontjából meghatározó ez a 0,9 százalékos szint. 
Azt gondolom, hogy ezt megint fontos kiemelnünk, hiszen jelentősen segítette azokat 
a folyamatokat, ami nemcsak a hitelek alacsony kamatszintjére gyakorolt hatása, 
hanem a többi intézkedéssel párhuzamosan mind a mikro-, kis- és középvállalkozói 
szektor, mind a háztartások finanszírozhatósága szempontjából rendkívüli 
jelentőségű volt. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a jegybank kezdeményezésére 
elindult az ország pénzügyi szektorának legnagyobb digitalizációs projektje, amely 
reményeink szerint 2020-ra eljut odáig, hogy gyakorlatilag azonnali pénzátutalás tud 
majd működni a gazdaságban. Azt gondolom, hogy ez megint rendkívül nagy segítség 
és nagyon jelentős előrelépés lesz a magyar gazdaság további növekedését tekintve. 
Illetve azt a döntést, amely megint történelminek nevezhető, az aranytartalékok 
szintjének visszaemelése vagy az aranykészletek hazahozatala, ha úgy tetszik, ebből a 
szempontból, ami azt gondolom, hogy megint csak egy nagyon fontos és jelentős lépés 
volt a 2018-as évben. 

Köszönjük azt a támogatást is, amelyet abból a kutatóműhelyből kaphatunk, 
amelyet a jegybank a saját dolgozói részéről vagy körében létrehozott, hiszen az a 
versenyképességi program, amelyet a magyar kormány elindított, annak az alapját a 
jegybanki javaslatok képezik. Eljutottunk odáig, hála az elmúlt évek kiemelkedő 
gazdasági teljesítményének, hogy most már szinte teljes körű a foglalkoztatás 
Magyarországon, tehát a fejlesztések irányát át kell helyeznünk, és ma már nemcsak a 
munkahelyteremtés a legfontosabb feladata a magyar kormánynak, hanem a 
munkahelyek megőrzése, illetve a versenyképességünk javítása. Ennek tekintetében 
azok a javaslatok és az a 330 pont, amit a jegybank részéről a kormány mint felvetést 
kapott, azt gondolom, hogy valóban azt fogja segíteni, hogy 2030-ra a kormány 
gazdaságpolitikai elképzeléseit meg tudjuk valósítani, és így jelentős mértékben fel 
tudjunk zárkózni a nyugat-európai országok életszínvonalához. Hiszen végső soron 
mégiscsak az a gazdaságpolitika lényege, hogy a magyar emberek egyre jobban 
éljenek, egyre magasabb életszínvonalat tudjanak biztosítani saját maguknak és a 
családjuknak is. Köszönöm a jegybank 2018-as munkáját is, és gratulálok azokhoz az 
eredményekhez, amelyeket el tudtak érni.  
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Határozathozatal  

Képviselőtársaim előtt fekszik egy határozati javaslat. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e kiegészítésük. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
kérdezem, ki az, aki támogatja, hogy ez a határozati javaslat benyújtásra kerüljön a 
magyar Országgyűlés elé. (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. A bizottság az országgyűlési 
határozati javaslat benyújtásáról döntött. 

Végül meg kell jelölnünk azt a személyt, aki a plenáris ülésen az előterjesztőt 
képviseli. (Jelzésre:) Kolléganőm segít, hogy ezzel még ráérünk, mert nem tudjuk, 
hogy a vitára mikor fog sor kerülni. Akkor egy következő bizottsági ülésen döntenénk 
arról, hogy a bizottságot ki fogja képviselni a plenáris ülésen.  

Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. A napirendi 
pontot lezárom, és két perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.) 

Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter meghallgatása  
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján) 

Tisztelt Képviselőtársaim! A technikai szünet véget ért, folytatjuk a bizottsági 
ülést. A második napirendi pontunkra térünk rá, amelynek keretében Süli János úr, a 
Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért 
felelős tárca nélküli miniszter meghallgatására kerül sor. Miniszter úr, az ügyrend a 
szokásos módon fog alakulni. Megkérem, hogy egy felvezetőt mondjon az elmúlt éves 
működésről, utána pedig képviselőtársaimnak adok lehetőséget arra, hogy kérdéseket 
intézzenek miniszter úrhoz, vagy véleményt mondjanak, a miniszter urat pedig arra 
kérem, hogy a végén adjon választ a felmerült kérdésekre. Öné a szó. 

Süli János beszámolója 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelettel köszöntöm 
önt, a bizottság tagjait, a megjelent érdeklődőket, a sajtó képviselőit. Tulajdonképpen 
bő egy éve találkoztunk, 2018. július 5-én egy paksi kihelyezett gazdasági bizottsági 
ülésen. Az azóta eltelt időszakról szeretnék egy rövid összefoglalót adni. 

Amikor önök utoljára lent voltak nálunk Pakson, akkor arról tudtunk 
beszámolni, hogy a fölvonulási területen munkaterületet biztosítottunk február 
végétől az orosz fél számára arra, hogy azt a 80 létesítményt elkezdje építeni, ami 
feltétele annak, hogy a beruházást ki tudjuk majd szolgálni ezekkel az épületekkel. 
Ebben irodaépület, étkező, konyha van; festőüzemtől betonkeverő üzemig, de 
úthálózattól kezdve minden része ennek a 80 létesítménynek.  

Közben a tervek készítése folyamatosan zajlott. Az orosz féllel tavaly 
szeptember 18-án Moszkvában találkoztunk hivatalosan magas szintű delegációként, 
ahol Putyin úr és a Roszatom vezetői vettek részt. Itt mindkét vezető, Orbán 
miniszterelnök úr, Putyin elnök úr is megerősítette, hogy a beruházást 
mindenféleképpen mindkét országnak célja befejezni, megcsinálni, és annak 
érdekében megerősítettük, kértük, hogy a Roszatom erőforrásait meg kell növelni. Az 
elmúlt időszakban azokat a terveket, ami közel 300 ezer oldal, ami megalapozza 
nekünk az engedélykérelem elkészítését, ami a Paks II. feladata, és ez a 
engedélykérelem mutatja be azt, hogy a szerződési terjedelemnek, illetve a magyar 
nukleáris biztonsági szabályzatnak, az uniós előírásoknak megfelelő blokkot fog 
számunkra az orosz fél tervezni, illetve az engedélyezett tervek alapján pedig 
megépíteni. Ennek a tárgyalásnak az eredményeként tulajdonképpen azt lehet 
mondani, hogy az orosz fél a tervezőkapacitását megnövelve tavaly vállalt új 
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részhatáridőt, aminek az volt az egyik határideje, hogy október 2-ára megkapjuk ezt a 
közel 100 ezer oldalas dokumentációt. Ezt szeptember 30-ával számunkra az orosz fél 
átadta, és ez lehetőséget ad nekünk, hogy jövő év nyarán, nyár közepén az OAH 
részére az engedélykérelmet be tudjuk adni. Az OAH-nak 15 hónap áll 
rendelkezésre… Ez már nem a közel 300 ezer oldal dokumentációt jelenti, hanem 
ebből kivonatta a nukleáris biztonság szabályzat szerint különböző feltételek szerinti 
engedélyt, például az előzetes biztonsági jelentést; különböző elemzéseket elkészítve 
körülbelül egy 50 ezer oldalt kell nekünk átadni a hatóságnak, amire neki 15 hónap áll 
rendelkezésre. Ő már szerződött abban a nemzetközi atomenergia-hivatal különböző 
képviselőivel, hogy 100 tanácsadót is bevon ennek a tervnek, illetve engedélynek az 
elbírálásába.  

Nekünk végig az volt az elképzelésünk, hogy nem a határidő a legfontosabb 
ebben az ügyben, hanem olyan blokkot kell építenünk, illetve olyan tervet kell 
átvennünk, ami alapján engedélyezhető a beruházás. Most úgy látjuk, hogy ilyen 
tervet sikerült kapnunk, átvenni. Ez alapján az engedélykérelmet úgy össze lehet 
állítani, hogy engedélyezésre is kerüljön, a blokk ne kerüljön visszautasításra. Láttuk, 
hogy a finneknél nem kellően megalapozottan állították össze a dokumentációt, ott a 
finn hatóság el is utasította, visszaadta az engedélykérelmet, mi ilyenbe nem 
szeretnénk belekerülni. Ha megvan az engedélyünk, akkor pedig olyan két új blokk 
épüljön meg Pakson, ami a tervezett üzemidő végéig, tehát 60 évig az előírt 
teljesítményen, tehát minimum 92 százalék teljesítménykihasználási tényezővel fogja 
tudni Magyarországon biztosítani az időjárástól független, biztonsággal előállítható, s 
a lehető legolcsóbb villanyt annak érdekében, hogy az ipar versenyképességét és a 
lakosságnak az olcsó villanyt tudjuk biztosítani.  

Tehát összefoglalva most itt tartunk. Amikor önök nálunk voltak, akkor két 
szerződésmódosításról számoltam be. Az egyik arról szólt, hogy a brüsszeli Bizottság 
beavatkozásának eredményeként 16 hónapig nem végezhettünk munkát, illetve a 
brüsszeli Bizottság úgy engedélyezte tovább a munkát, hogy a munkák 55 százalékát 
az európai versenyeztetési szabályok szerint kell kiírni az orosz félnek, ezért akkor 
kértünk 22 hónap határidő-módosítást. 2017 végén a brüsszeli Bizottság ezt a 22 
hónapot jóváhagyta. 2018 elején kezdeményeztük azt, hisz az eredeti szerződés 
szerint felvonulási épületeket is csak a második fázisban, tehát a létesítési engedély 
megszerzését követően lehetett volna végrehajtanunk. De az látszik, hogy ha a 
létesítésiengedély-kérelem kézbe kapásakor kezdtük volna el a 80 létesítmény 
megépítését, akkor azzal hátráltattuk volna magát a főépület építését. Ezért újabb 
szerződésmódosítást kértünk, aminek az volt a lényege, hogy a 2-es fázisból 
hozhassuk előre az 1-es fázisba ezeknek a létesítését. Erre is megkaptuk az engedélyt. 
Illetve idén, az első fél évben egy harmadik módosítást kezdeményeztünk, amit 
szintén elfogadott a brüsszeli Bizottság. Hisz annak érdekében, hogy ezek a tervek 
megfelelő minőségben és a magyar előírások szerint készüljenek el, csúszásba került 
az orosz fél, de akkor minden feltétellel nekünk a brüsszeli Bizottság elé vissza kellett 
menni. Ezt a csúszást is a brüsszeli Bizottság jóváhagyta, elfogadta az ezzel 
kapcsolatos módosítási javaslatainkat.  

A parlament elé egyébként három szerződés… Egy államközi szerződés, az IGA 
alapján jött létre az a szerződés, amiben a finanszírozásra az orosz fél ígéretet tett. 
Volt egy pénzügyi finanszírozási szerződés, amit a parlament törvénnyel hirdetett ki 
és hagyott jóvá, ez volt ugye, a második szerződés, ami konkrétan a 12,5 milliárd 
eurós fixáras szerződésről szólt, és arról, hogy ennek 80 százalékát az orosz fél 10 
milliárd euró hitellel támogatja. A harmadik pedig egy két cég közötti szerződés, az 
EPC szerződés, ami tulajdonképpen a műszaki tartalmat rögzítette. A műszaki 
tartalmat rögzítő EPC-szerződést módosítottunk háromszor az elmúlt időszakban, és 
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minden módosításkor azt a brüsszeli Bizottság kimondja, hogy akkor válik 
joghatályossá a végleges határidő, ha ehhez a pénzügyi szerződést is módosítani 
fogjuk.  

Többször kaptam én ezzel kapcsolatban a parlamentben is kérdést, máshol is, 
hogy ezt mikor fogjuk módosítani. Februárban elkezdtük az ezzel kapcsolatos, a 
pénzügyminisztériumok közötti, a pénzügyi finanszírozási szerződést, ez is 
folyamatban van. Itt az orosz fél részéről az a mondás, hogy ugye ’26-ban kellene 
nekünk az első törlesztőrészletet kamatokkal együtt majd fizetni, hogy akkor 
tulajdonképpen addig ráér. Mi azt mondjuk, hogy mivel hatályba nem léptek a 
második fázis dátumai, tehát a végbefejezés dátumai, ezért adatszolgáltatás 
szempontjából nekünk a magyar rendszertervezés szempontjából fontos, hogy ez a 
pénzügyi szerződés is módosításra kerüljön. Ezen még egy pár napot egyeztetünk, de 
egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy ez a pénzügyi-finanszírozási szerződésmódosítás 
is megtörténik. Alapvetőket nem érint, azonkívül semmi más szándékunk nincs, mert 
változatlan az a véleményünk, hogy ez a szerződés jó, ez egy rendelkezésre állásról 
szóló hitelszerződés, csak a végtörlesztés határidejét szeretnénk kitolni, hisz a blokk 
elkészülte, az látszik a szerződésmódosítások alapján is, hogy csúszik, akkor ehhez 
kell majd a visszafizetés módosítását is tennünk. Ebben az orosz fél partner, csak a 
végére kell érnünk, de ezt a parlament nélkül nem tudjuk, tehát akkor minden 
képviselő fog ezzel a törvénnyel találkozni.  

Az is fontos dolog, hogy ez egy nemzetközi kooperációban épülő blokk, mint a 
példa mutatja. Közben zajlanak az engedélyezések, engedélyek megszerzése. Két 
lényeges jogerős engedélyünk van, a környezetvédelmi és a telephelyi. Egyébként van 
400 egyéb engedélyünk. Amikor megkérdezik, hogy mitől van ennyi, vagy miért kell 
nekünk ennyi engedély, ugye, körülbelül 6 ezer engedély lesz, amire egyáltalán 
üzembe helyezzük, és a következő lényeges engedély a létesítési engedély, amiről 
beszéltem, hogy a jövő év közepén tudjuk majd beadni a kérelmet.  

Ugye, arról is vita folyt, vagy kaptunk kritikát, hogy ennek a blokknak a 
garanciális feltétele mennyi, hogy 5 hónap, 10 hónap, 2 év, 1 év. Tehát itt van egy 
garanciális feltételrendszer, de a garancia nem úgy van, mint egy típusberendezésnél 
vagy egy gépkocsinál, hogy akkor megvesszük, és akkor a garancia tudatában beülünk 
és használjuk, hanem itt minden folyamatában van engedélyezve, gyártási engedély, 
az anyagbizonylatok ellenőrzése, egyéb. Tehát azért van 6 ezer engedély, mert 
folyamatában történik az engedélyek beszerzése, s addig míg az alapanyag-bizonylat, 
az előgyártás helyszíni ellenőrzése, majd ebből a gyártásközi ellenőrzés, gyártóművi 
próbáknak még nem tesz eleget, nem tudja bemutatni a szállító, addig 
Magyarországra be se tudja szállítani, nem tudja beépíteni, és akkor majd a helyszíni 
működési próba, egyéb, és akkor a végleges üzembe helyezési engedélynek is, ugye, a 
hatósággal nekünk engedélyeztetni kell azt is. Tehát ez a folyamat, ezért van ennyi 
engedélyre szükség, és ez garantálja, hogy ez nem egy-két év szavatossággal és 
garanciával, hanem 60 évig a tervezett üzemidőre minimum működő, biztonságos 
erőművet fogunk építeni, és olyan erőművet, ami azt a teljesítménykihasználási 
tényezőt is tudja, amit említettem, hogy 92 százalék fölött tud ez a blokk működni.  

Visszatérve a közbeszerzésekre, illetve az európai beszerzés kapcsán: a 
lényeges szállítói kiválasztás két nagyobb csoportban már megtörtént. Ha primer 
körre osztjuk az erőművet, és szekunder körre, akkor a primer kör az orosz fél 
kompetenciája marad, az körülbelül az egész beruházásnak egy 35-40 százaléka, ezt 
az uniós előírások szerint nem is akarja kiírni. Mi is azt mondjuk, hogy az orosz 
vassal, orosz primer körrel, reaktortartállyal, fővízköri vezetékekkel, mindennel a 
tapasztalatunk nagyon kedvező, viszont a szekunder kör versenyeztetését a General 
Electric és az Alstom nyerte. Ez azt jelenti, hogy a turbinagenerátor-egység szekunder 
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kör amerikai-francia kooperációban fog elkészülni. Illetve egy lényeges tenderkiírás 
szintén lezárult, ami a reaktorvédelmet és a biztonsági rendszerek 
irányítástechnikáját tartalmazza. Ez a Siemens Framatome cég, tehát német-francia 
kooperációban nyertest hirdetett az orosz fél. Tehát ez is azt mutatja, hogy 
nemzetközi kooperációkban, világszínvonalon a legjobb blokkot fogjuk építeni.  

Ennek a blokknak a referenciája Novovoronyezsben van, ott működik már két 
ilyen blokk. Nekünk egyébként a közvetlen referenciablokkunk a szentpétervári, 
leningrádi erőműben található I-es blokk, és mire mi elkezdjük az építkezést, addig 
körülbelül 6-7 üzemelő blokkal fogunk találkozni. Európában rajtunk kívül még a 
finnek építenek hasonlót. Ők egy blokkot vettek ebből az 1200 megawattos harmadik 
generációs plusszos jelű blokkból. A Fukusima-álló nevet is hozzá szoktuk tenni. Ez 
azt jelenti, hogy a fukusimai üzemzavart követően minden egyéb szempont szerint át 
kellett vizsgálni minden konstrukciót, az üzemelő blokkokat, és az új tervezett 
blokkokat is. Ennek érdekében minden felülvizsgálat megtörtént, és ezért tudjuk azt 
mondani az új orosz blokkra is, hogy harmadik generációs plusz kiegészítő passzív 
védelmekkel ellátva; nem három rendszere van, hanem négy biztonsági rendszerrel 
lesz megépítve. Minden olyan külső környezeti és egyéb hatás is mérlegelve lett, ami 
akár Fukusima esetén, de nálunk, ugye, nem vízzel; szélnyomástól hóviharig, a 6-os 
úton elhaladó mérges gázt szállító teherautó üzemzavarakori védelemről, mindenről 
kellett gondoskodni.  

Tehát az erőműről én ebben a pillanatban azt tudom mondani, hogy 
világszínvonalú, nemzetközi kooperációban épülő, és minden esélyünk megvan arra - 
úgy, mint az I-IV. blokk -, hogy a világ élvonalába tartozó két blokkot fogunk 
létrehozni.  

A tavalyi évnek fontos eseménye volt, sok kritikát, támadást kaptunk a Duna 
vízhozama és vízállása miatt, erre is szeretnék kitérni. Mi mindenkit próbáltunk 
megnyugtatni tavaly is, hogy semmi gondot nem jelent az I-IV. blokk üzemelésére, 
maximum a 30 fok hőmérsékletkorlát miatt, ami úgy van meghatározva a 
jogszabályokban, hogy a kibocsátási ponttól, tehát a melegvizes csatorna kiömlési 
pontjától 500 méterre a víz hőmérséklete nem lehet 30 foknál több. Itt volt vita, hisz 
volt, aki babahőmérővel, egyéb hőmérővel nézve más hőmérsékletet mért. Mi a 
jogszabály szerinti mérések szerint azt mondtuk, hogy betartva a törvényeket, Paks I. 
tudta ezt a hőmérsékletkorlátot tartani. Azt hozzáteszem, hogy adott esetben - hisz a 
bejövő hűtővíz hőmérséklete már elérte a 27 fokot - egy pár napos visszaterheléssel 
lehetett tartani. Tehát, ha a Duna hőterhelését azáltal csökkentettem, hogy a blokkok 
hőteljesítményét csökkentettem, akkor ezzel tudtam a 30 fokos korlátot tartani. Ez 
nem ördöngösség, 35 vagy 37 év tapasztalat van már az I-es blokk vonatkozásában. 
Tehát minden reggel, amikor bemegy az üzemeltetéshez kapcsolódó vezérkar, akkor 
két dolgot kérdez meg, a blokkok állapotát, s a Duna-vízzel kapcsolatos 
paramétereket: mennyi a vízhozam, milyen a vízszint, milyen a hőmérséklet, egyéb. 
Tehát nekünk élő kapcsolatunk van. Azt tudjuk mondani, hogy egyetlenegy 
kimutatható hatása nem volt az elmúlt 37 év alatt a Duna élővilágára ennek a 
hőfokkorlát melletti üzemeltetésnek. Amit kritikusnak tekintett az ellenzék, hogy 
ugye, alacsony vízállásnál a vízhozam megfelelő-e. Ugye, mi 120 
köbméter/másodperc vízmennyiséget veszünk ki a Duna hűtővizéből, a Duna 
vízhozama ekkor is 950 köbméter/másodperc volt, ennél az alacsony vízállásnál is. 
Ami változott az elmúlt időszakban, de arra is intézkedés történt, hogy a 
kavicskotrások miatt a meder mélyült, ezért a vízszint, az alacsonyabb, ott körülbelül 
30 centi e mellett a vízhozam mellett is. Tehát ez pedig a következő: az erőmű 
működésében ez a 30 centivel alacsonyabb vízszint se jelentett korlátozást. Az új 
blokkok esetében pedig 2 méterrel mélyebbre fogjuk lerakni azoknak a vízkiemelő 
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szivattyúknak a szívócsonkját, ami jelenleg ennél a 30 centi vízszintváltozásnál már 
odafigyelést igényel, tehát itt mi két méter tartalékot fogunk beépíteni. A Dunában a 
kavicskotrás ezeken a szakaszokon megszűnt, le van tiltva, tehát további 
medermélyülésre nem számítunk, és ezzel a vízhozama pedig az új erőműnek úgy van 
kiszámítva, hogy ha a Dunába 350 köbméter/másodperc mennyiségű víz fog érkezni - 
de mondom, most az évszázad legalacsonyabb vízmennyisége is 950 
köbméter/másodperc volt -, akkor ez a 300-350 köbméter is elegendő vizet fog adni 
arra, hogy az új két blokk hűtővizét tudjuk. 

Most kilépő korlátunk, mint mondtam, az 500 méterre a 30 fok, és nincs a 
kilépési ponton korlátozva. Tehát ott egy szabályunk van, hogy ha 4 fok alatt van a 
Duna-víz hőmérséklete, akkor 14 fokkal emelhetjük meg a hűtővíz hőmérsékletét. 
Tehát ez azt jelenti, hogy téli időszakban 14+4, akkor 18 fokkal bocsáthatom ki, 
nyáron, ha 4 fok fölött van - márpedig, mint mondtam, fölötte lehet -, akkor 11 fokot 
emelhetjük a Duna-víz hőmérsékletét. Ez azt jelenti, hogy 36 fok is lehet a kilépő, 
mert 25-tel lép be, vagy 26-tal lép be, akkor 37 fok kilépő vízhőmérsékletről kell 
gondoskodnom, hogy az elkeveredjen majd ebben az 500 méterben.  

Egyébként csóvaszerűen jut ki a víz, ezt folyamatosan monitorozzuk. Tehát a 
teljes Duna mederszélességét ez a fölmelegedett víz nem veszi igénybe, és ezért is 
szoktuk mondani azt, amelyik élővilág - és van olyan élővilág, itt a horgászok sem 
véletlenül szeretnek a melegvizes ágban horgászni - ezt kedveli, az ebben él, amelyik 
meg nem kedveli, az az 500 méteres Duna-mederben bárhol élhet. Tehát mi ezért 
mondjuk, hogy nem okozunk problémát.  

De az is egy fontos dolog, hogy az új blokknál erre a kilépő hőmérsékletre is 
lesz korlátunk, tehát 33 fok fölött nem dobhatunk ki melegvizet. Tehát a melegvizes 
csatornánál, mint mondtam, most akár kidobhatok, ugye, 37 fokos vizet, és 500 
méteren belül 30 fokkal, az új blokknál pedig 33 fok fölötti hűtővizet nem tudunk 
kibocsátani. Nekünk az a véleményünk, hogy azért van ez a Duna mindig kiemelten 
kezelve az ellenzék részéről, mert a frissvizes hűtés hatásfoka sokkal jobb 
hűtéshatásfokot biztosít. Ezeket a hűtőtornyokat Heller-Forgó-féle hűtőtoronynak 
nevezzük. Ez magyar mérnöki találmány, a Műszaki Egyetem két professzora 
szabadalmaztatta. Ők is kimondták annak idején is, ahol frissvizes hűtés van, ott… 
Heller-Forgó, tehát az ő szabadalmuk szerinti hűtőtornyot vétek építeni, hisz 10-15 
százalékkal rosszabb a blokk hatásfoka, illetve majd ugyanennyivel megdrágítja a 
blokk bekerülési költségét. Az ellenzék elvitte Brüsszelig a megtérülési számításokat, 
az állami támogatás kérdését, a beruházás gazdaságosságát, egyéb kérdést. A 
brüsszeli Bizottság minden kérdésben a magyar kormánynak adott igazat. De ha ki 
lehetne nyitni ezt a fejezetet, hogy hűtőtorony, és akkor ezzel hűtünk, akkor a teljes 
gazdasági számítást újra lehetne nyitni. Tehát véleményünk szerint az egész nem 
környezetvédelmi célként van kezelve, hanem azon a célon van kezelve, hogy a 
beruházás megtérülését lehessen annulálni. Mi azt mondjuk, hogy ezzel a kérdéssel, a 
példa mutatja, az I-IV. blokk hatása, nincs kimutatható hatása. A százhalombattai 
hőerőmű ugyanakkora teljesítményű volt, mint a paksi, most már jóval kisebb, hisz az 
olajos, gázos blokkokat leszerelték, gázturbinák maradtak csak az erőműben. 
Ugyanennyi hőterhelést jelentett a Dunának, de sose hallottunk senki részéről arról, 
hogy ott érdekelné vagy foglalkozott volna azzal, hogy a Dunát tönkreteszi. Nem teszi 
tönkre, mert méretezve van. Amikor az I-IV. blokk tervezésre került, akkor is 4000 
megawattra lett maga a telephely méretezve. A melegvizes csatornán hűtőcsonk, tehát 
kivezető csonk - ma is akár légi felvételeken - látható, ami elve úgy lett már 
megtervezve, hogy erre a 4000 megawatt fogadására, s hűtővíz-kivezetésre alkalmas 
legyen. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ebben semmilyen egyéb gondot mi nem 
látunk.  
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Van, akinek az az érdeke, hogy ez a beruházás ne valósuljon meg, az emellett 
érvel, mi pedig amellett érvelünk, hisz 32 százalék átlagimporttal üzemel most is 
Magyarország. Vannak olyan napok, amikor a Mátrai Erőmű- vagy paksi karbantartás 
van, akkor 54 százalék az import. Ma még Európában létezik importlehetőség. Az 
erőműipar Európában is 40-45 éves élettartamú, az átlag-élettartama, ezekben is van 
10-15 év. Tehát azt mondjuk mi, ha nem építjük meg a Paksi Atomerőmű két új 
blokkját, akkor előbb-utóbb importból sem fogjuk tudni ezt a mennyiségű villamos 
energiát beszerezni, és ez elég nagy ellátásbiztonsági kockázatot jelent.  

Illetve ma még elviselhető áron lehet, de a tavalyi évben az alacsony vízállás, 
csapadékmentesség és a magas hőmérséklet nemcsak az atomerőművek 
teljesítményét korlátozták adott esetben egy-két napig, hanem a vízerőművek 
kapacitását is, de a hőerőművek kapacitására is ugyanilyen hatással volt. Illetve meg 
lehet nézni, a naperőművek kapacitása is 32 fok fölött visszafelé hajlik, mert a 
hőmérséklet függvényében tehát ő photovoltaikus elem, nem hőelem a napelem, 
tehát egy bizonyos hőmérséklet fölött, 32-34 fok - csökken a napelemek teljesítménye 
is. A szélkerekek tavalyi teljesítménykihasználási tényezője Európában 12 százalék 
volt szummában, a naperőműveké 12 százalék, és a Paksi Atomerőmű, a régi blokkok, 
tehát az I-IV. blokk időjárástól függetlenül 90 százalék körüli 
teljesítménykihasználási tényezővel működött. Szerintem, ahogy az órát nézem, elnök 
úr, akkor… (Jelzésre:) Kollégám mutatja, hogy még miről beszélhetnék, de az biztos, 
hogy még sok mindenről beszélhetnék. Inkább várom a kérdéseket, és azok kapcsán 
lehet, hogy bővebb választ adok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy 

ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) Bangóné képviselő asszonynak adom meg elsőként a 
szót.  

Kérdések, hozzászólások 

BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Miniszter Úr! Próbálom rövidíteni, de elég sok minden fel van írva, hogy mit is 
kellene megkérdeznem. Rövidebbre fogom venni, és majd írásban a többségét 
beadom.  

Az atomerőműnek vannak előnyei és hátrányai is, ezt mindenki tudja, de 
vannak nem racionális mérlegelési szempontok is, és csak akkor nagyon elfogadható 
a bővítés, ha emögött nagyon széles társadalmi támogatás van. Többször felvetettük 
az ellenzék oldaláról, hogy miért fél a kormány, mondjuk, egy népszavazást kiírni 
ezen ügy érdekében, és pontosan látjuk, hogy az elmúlt években csökkent a 
támogatottsága az atomerőműnek a bővítése tekintetében a lakosságon belül. Lehet, 
hogy ha ezt megelőzően megnyugtatóak lennének az indokok, hogy miért kell 
bővíteni, akkor talán megérne egy népszavazást átgondolnia a kormánynak.  

A vonatkozó szakirodalom szerint az atomerőművek üzemidejét ma már 60 
évre tervezik, de lehet olvasni 80 éves üzemidő-engedélyezésről szóló határozatról is. 
A technológiai fejlődés ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a már üzemelő 
erőművek üzemidejét meg lehessen hosszabbítani újabb évekkel vagy évtizedekkel. 
Szakértői vélemények szerint így akár az is vizsgálandó, hogy a Paksi Atomerőmű 
blokkjai 50 éves üzemidejének lejártát követően a megfelelő blokkok leállítása és új 
blokkok építése helyett hogyan, milyen feltételekkel lehetne meghosszabbítani a 
meglévőknek az üzemidejét.  

Kérdésem lenne, hogy folytatott-e vizsgálatot a kormány vagy az MFB Csoport 
arról, hogy meg lehetne-e hosszabbítani a Paksi Atomerőmű Zrt. 
atomerőműblokkjainak üzemidejét az újabb 20 évnyi üzemidő lejárata után. Ha igen, 
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úgy milyen eredményre vezettek a vizsgálatok, milyen lenne az újabb üzemidő-
hosszabbítás becsült költsége, mit kellene cserélni a meglévő blokkokon az üzemidő 
hosszabbításához? Ez pontosan azért, hogy talán kiválthatná az új építését.  

A 40 százalékos hazai beszállítói részarány számítása során ki számít magyar 
vállalkozónak? Számít-e egy beszállítóként eljáró magyar gazdasági társaság 
tulajdonosi háttere a beszállítói részarány számítása során? Milyen vállalkozónak 
számít egy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelynek például orosz 
tulajdonosi köre van? Megváltoztatja-e a magyar beszállítói részarány számítási 
módját, ha a beszállítói szerződés megkötését követően a Magyarországon bejegyzett 
gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett módon orosz személyek tulajdonába 
kerül? Jelenleg hány olyan cég van Magyarországon, amely partnerként képes lenne 
akár most is bekapcsolódni a bővítés beruházásaiba, mert nagyon fontos lenne, hogy 
minél nagyobb arányban, ne csak 40 százalékban, hanem, mondjuk, az 50 százalékot 
is elérje a magyar vállalkozói kör.  

Napirenden van-e még, figyelemmel a „Modern városok” programjára, 
Szekszárd nukleáris bázisú távhőellátása? Lát-e lehetőséget a jövőben Kalocsa 
nukleáris bázisú távhőellátására, miniszter úr? Napirenden van-e, napirendre kerül-e 
Budapest, valamint Dunaújváros, Százhalombatta, Érd nukleáris bázisú 
távhőellátása, tekintettel arra, hogy Budapesten folyamatban van a szigetüzemű 
távhőrendszerek összekötése, amelynek eredményeképpen előállhat egy 1000 
megawattot meghaladó csúcsigényű hőpiac.  

Amennyiben folynak, folytak vizsgálatok, figyelembe vették-e a 
tranzitvezetékek mentén az ipari parkok és a melegházak telepítésének, azaz az ipar 
és a vidék gazdaságfejlesztésének lehetőségét? Ez egy nagyon fontos kérdés. Az 
eredetileg tervezett ütemezéshez viszonyítva hány hónapos késésben van a projekt 
megvalósítása? Mert azért látjuk, egyre többet halljuk, hogy egyre nagyobb a késés. 
Milyen következménye van a megkötött vállalkozói szerződések szerint annak, hogy a 
tervezési engedélyezési folyamatban késedelem van? Mekkora kötbérigénye van a 
magyar félnek az orosz fél késedelme miatt? Milyen módon érvényesítette, illetve 
milyen módon kívánja érvényesíteni a magyar fél az igényeit?  

Lenne egy most nagyon aktuális kérdésem, miniszter úr. Éjjel háromkor arra 
ébredtünk, hogy Püspökladányban a gázfogadó állomáson egy gázvezeték-repedés 
miatt hatalmas detonáció volt, és iszonyatos tűz keletkezett. Mi 10 kilométerre lakunk 
Püspökladánytól, de akár Békéscsabán, akár Debrecen egész nagy vonzáskörzetében 
lehetett érzékelni a robbanást. Több mint egy óráig szinte senki nem tudott semmit, 
hogy mi történt. Azért hozom fel ezt a példát, az egyik legfontosabb, hogy a kormány 
arra odafigyeljen, hogy ha valami probléma adódik - és az atomerőmű is ilyen fontos 
üzem -, akkor a kormány részéről megfelelő kommunikáció történjen a lakosság 
megnyugtatására. Minden azon múlik, annak tekintetében, hogy a lakosság tudja-e 
támogatni, mondjuk, az atomerőművet, hogy ez a kommunikáció megvalósul-e. Most 
10 óra 42 percet írunk, a kormány részéről még senki nem szólalt meg a 
gázrobbanással kapcsolatban. Ez nem elfogadható. És azért mondom ezt a ma reggeli 
példát, mert pontosan, amit miniszter úr is mondott, hogy mondjuk, az elmúlt 
években tapasztalt atomerőművel kapcsolatos problémák csak akkor fogadhatók el, 
ha a kormány jól kommunikál benne, és megnyugtató választ ad a lakosság számára. 
Azért is mondom ezt, mert az atomerőmű elutasítottsága az elmúlt hónapokban, 
években egyre nagyobb, és lehet, hogy itt is változtatni kellene. Nagyon fontos egy-egy 
ilyen esetben, hogy a kormány hogy reagálja le ezeket a dolgokat. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Székely Sándor képviselő úr! 
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SZÉKELY SÁNDOR (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Sok mindenre választ kaptam a felvezetőben, és képviselőtársam is rengeteg kérdést 
tett fel. Annyit jegyeznék meg, hogy a hitelfelvételnél, ha jól értem, akkor most 
tárgyalások vannak. Úgyhogy, ha az orosz félt nem lehet változásra bírni, akkor, ha jól 
értem, simán előfordulhat, hogy jóval hamarabb kell elkezdeni visszafizetni ezt a 
pénzt, minthogy maga ez a dolog elkezdene működni. Erről mit gondol, hogy ez 
rendben van-e így?  

Ezenkívül a tárolással kapcsolatban felmerült-e az, hogy esetleg a tárolt 
fűtőelemeket újrafeldolgozni és visszaállítani a területen, erre már vannak technikák. 
Illetve rákérdeznék arra, amit már képviselőtársam pedzegetett, hogy a 40 százalékos 
magyar részvétel a kivitelezők között mennyire tartható. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Riz Gábor képviselő úr kért szót. 
 
RIZ GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen miniszter úrnak a tájékoztatást. A 

magam részéről két-három gondolattal szeretném kiegészíteni, amelyek alapvetések, 
és mindenképpen hozzátartoznak a beszámoló egészéhez.  

Kezdjük a politikummal. Abban politikai konszenzus volt, hogy 2010 előtt a 
magyar parlament közel egyhangúlag fogadta el Paks II. bővítési szándékát. Ezt a 
gondolatot továbbvitte tulajdonképpen 2010-től az Orbán-kormány, és azokban a 
nemzetközi szerződésekben rögzítette, amelyeket Brüsszel engedélyezett.  

A másik alapvetés az, hogy az energiaigény világszerte nő, ennek kielégítésére 
pedig úgynevezett alaperőművek és azok hálózata szükséges, amelyek nélkül nincs 
energiabiztonság egy országban. Azt hallottuk miniszter úrtól, de az energetikában 
picit is járatos ember, ha olvas, akkor látja, hogy a nemzetgazdaságunk energiabázisát 
közel 50 százalékban elégíti ki jelen pillanatban is Paks. Ez egy akkora tétel, amely 
nem váltható át jelen pillanatban olyan egyéb energia-előállításra vagy olyan 
technológiára, amely ki tudná váltani ezt a közel 50 százalékot.  

A biztonság, amely egyébként két lányom és három unokám miatt számomra is 
fontos, és nyilván minden olyan aggódó magyar ember számára is fontos, aki félelmet 
lát a nukleáris energiában; ma a világon az egyik legtisztább energiaforrás ez, ha 
megfelelő biztonsági feltételek mellett, megfelelő garanciákkal építik meg, akkor az 
egyik legkiszámíthatóbb, legszabályozhatóbb és a legalacsonyabb emisszióval 
rendelkező energiaforrásról beszélünk. 

Ma vita tárgya az is - és, professzor úr, a közelmúltban, azt hiszem, a gazdasági 
bizottság korábbi ülésén volt egy polémiánk -, nem tudja még a szakma sem 
egyértelműen bizonyítani, hogy a zöldenergiák egy része mekkora ökológiai 
lábnyomot hagy maga után. Tehát miközben beszélünk korszerű akkumulátorokról, 
aközben az előállítása során hihetetlen mennyiségű veszélyes hulladék halmozódik 
fel, és annak tárolásával, megsemmisítésével kapcsolatban is.  

Tehát ezért szeretném felhívni a bizottságban helyet foglaló ellenzéki 
képviselőtársak figyelmét arra, hogy alaperőműről van szó, ki nem váltható 
energiamennyiségről van szó, és energiabiztonságról van szó, amely a jelen 
pillanatban szerződések szintjén garantált, és amennyiben az orosz fél teljesíti a 
vállalt feltételeket, akkor hosszú távon nélkülözhetetlen Paks II. megépítése. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólási igényt nem 

látok a bizottság tagjai részéről, viszont Csárdi Antal képviselőtársunk szeretne szólni, 
aki ugyan nem tagja a bizottságnak, de országgyűlési képviselőként lehetősége van 
arra, hogy a Gazdasági bizottságban szót kapjon. Öné a szó, képviselő úr.  
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CSÁRDI ANTAL (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Miniszter Úr! Azt gondolom, hogy sok kérdést föltettem már önnek, és 
képviselőtársaim is sok kérdést föltettek már, de azt gondolom, hogy sajnos a föltett 
kérdések és az érkező válaszok ellenére sem látunk tisztán, mennyibe fog kerülni 
nekünk Paks II.  

Ebben a kontextusban szeretném megkérdezni illő tisztelettel, hogy mennyibe 
fog kerülni nekünk Paks I. leszerelése. Amit nem szeretünk beleszámolni Paks II. 
költségeibe, az az, hogy Paks I.-et le kell majd szerelni, és a különböző sugárzási 
szintű hulladékokat, elemeket el kell majd tárolnunk. Azt is pontosan tudjuk, hogy 
Paks II. üzemeltetése során az orosz fél egyértelművé tette, hogy ő nem hajlandó 
tárolni a nálunk keletkező nukleáris hulladékot. Tehát az volna a tiszteletteljes 
kérdésem, hogy mennyibe fog kerülni Paks I. leszerelése, hol és milyen technológiával 
fogjuk tárolni a különböző sugárzási szintű elemeket, illetve hulladékokat, és mit 
gondol ezzel összefüggésben a Központi Nukleáris Alapban - hogy is mondjam? - kis 
költői túlzással gyűlő pénzről, merthogy pontosan tudjuk, és szerintem ebben nem 
lesz közöttünk vita, hogy a Központi Nukleáris Alapban felgyülemlett forrás a 
töredékét sem tudja finanszírozni majd a magas sugárzású és a közepes sugárzású 
anyagoknak. Mikor és milyen módon szeretnék megoldani ezt? Azt gondolom, hogy 
ez nagyon fontos.  

A hitelszerződésről egyrészt már sok szó esett, nem nagyon akarom ismételni 
képviselőtársaimat, de biztos ön is nyomon követi most általában a miniszteri 
meghallgatások sorát, és nekem az volt az érzésem, hogy pénzügyminiszter úr nem 
volt optimista a szerződés módosításával kapcsolatban. Úgyhogy én sem vagyok most 
optimista, hogy olyan nagyon akadálymentesen ez a szerződésmódosítás elérhető az 
orosz partnernél. Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban joggal várnak el a választók 
kézzelfogható válaszokat.  

Még egy kérdés. Volt egy hosszas pereskedés annak kapcsán, hogy általában a 
szerződés nyilvánosságra hozható részleteit megismerhessük. Mit gondol arról, hogy 
olyan elemei vannak ennek a szerződésnek, hogy gyakorlatilag nem elégséges az a 
garancia, amit az atomerőmű berendezéseire az orosz fél vállalt. Gyakorlatilag 
elmondható az, hogy egy autóra komolyabb garanciát lehet ma elérni a piacon. Ezzel 
kapcsolatban is szeretném kérni a véleményét annak ismeretében, hogy figyeltem, 
amit mondott, hogy már a gyártás folyamata is egy szigorú ellenőrzés alatt van, 
ugyanakkor azt gondolom, hogy a garancia ettől függetlenül is értelmezhető és 
értelmezendő. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mivel további kérdésre nem merült fel igény, így a 

kérdések körét lezárom. Miniszter urat arra kérem, hogy adjon választ az elhangzott 
kérdésekre. Öné a szó. 

Süli János válaszai 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Csak azért kérdeztem államtitkár urat 
meg, mert a moszkvai tárgyaláson pénzügyminiszterrel ő volt kint, és majd Kovács 
Pál úrnak el kell mennie egy fontos megbeszélésre, és lehet, hogy ő erről a 
reménytelenségről, amit ön itt említ, hogy szinte reménytelen... Szerintem Varga 
Mihály úr is abban volt bizonytalan, hogy idén befejeződik-e ez a szerződésmódosítás, 
vagy jövő év elején, mert a februári tárgyalásoknál - Kovács Pál úrnak két szót én 
adnék - a szándék egyértelműen a Pénzügyminisztérium részéről is az volt, hogy ezt a 
módosítást meg kell tenni, hisz az orosz fél késése miatt kerülünk ebbe a helyzetbe, és 
az orosz fél, szerződéses partnerünk, a Roszatom, is azt kezdeményezi a saját 
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pénzügyminisztériumánál, hogy ez legyen helyre téve. Mondom, a szerződés egyéb 
feltételeit nem érintve, csak a törlesztési határidő, de államtitkár úr, ha két mondatot 
megerősítesz, akkor megköszönöm.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Miniszterelnökség): Rövid leszek, miniszter úr. 

Tisztelt Bizottság! A februári tárgyaláson gyakorlatilag az orosz fél minden, a magyar 
fél által felvetett kérésre pozitívan válaszolt, tehát pozitívan reagált, itt a kérdés csak 
az, hogy mikorra tudjuk az egész műveletet kitárgyalni. Egyébként még annyit fűznék 
hozzá, ha a miniszter úr megengedi, hogy az EPC-szerződés módosításához 
természetesen a finanszírozási szerződés módosítása is hozzátartozik minden olyan 
esetben, amikor az határidőt vagy műszaki terjedelmet érint. Úgyhogy a 
pénzügyminisztériumok között a munka ugyanúgy folyik, ahogy a 
szakminisztériumok közötti munka. Köszönöm szépen.  

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Köszönöm. Akkor kezdjük a népszavazás 

kérdésével, mert ez volt az első. Magyarország az összes jogszabályt, ami az 
atomerőmű létesítésével kapcsolatban akár magyar, akár nemzetközi szabály, a 
létesítmény előkészítése kapcsán betartott. Az érvényes törvények szerint ugye, 
parlamenti döntés előzi meg a munkák megkezdését, ez 2009. március 30-án 
elhangzott, akkor még négypárti támogatással 95,4 százalékos támogatást kapott. 
Nem akarom felsorolni a parlamenti pártokat, akik ezt támogatták, de mindnyájan 
benne voltunk, a kérdésföltevő is meg a Fidesz-KDNP is.  

Egyébként 41 településen tartottunk mi ezzel kapcsolatban lakossági 
tájékoztatót, tartottunk Magyarországon érvényes törvények szerint 
közmeghallgatást. A szomszédos országokban, 7 országban, akik bejelentkeztek 
érintett félként, a 7 ország 9 városában tartottunk tájékoztatást az aarhusi 
egyezménynek megfelelően, és mind a hét ország, beleértve Ausztriát is, kiadta azt az 
engedélyt, ami alapján hozzájárul, hogy országhatáron áthúzódó hatása nincs az 
erőműépítésnek, ezért hozzájárult. Németország, Ausztria, Szlovénia, Horvátország, 
Románia, Ukrajna jelentette be az igényét, és Szerbiában voltunk még. Azért volt a 7 
országtól több, mert Romániában 3 helyszínen tartottunk közmeghallgatást, két 
magyar városban és Bukarestben. Ezt a gyakorlatot egyébként az ENSZ, a létesítéssel 
kapcsolatos engedélyezési gyakorlatot az aarhusi bizottság egyértelműen pozitívnak 
minősítette, minden ország számára kiemelt példaként említette. Egyébként ezzel 
kapcsolatban a környezetvédelmi engedélyezésnek része a közmeghallgatás, a 
magyarországi és a külföldi. Később vagy az elmúlt időszakban nemzetközi 
szervezetek, a Greenpeace összefogásával több ország az ENSZ aarhusi bizottságánál 
panaszt tett Magyarország ellen, hogy nem kaptak kellő lehetőséget arra, hogy 
kifejtsék véleményüket. A napokban, pénteken kaptuk meg azt az írott határozatot, 
amiben az ENSZ-nek az a szakosított bizottsága kimondta, hogy napirendre se kell 
tűzni a környezetvédő szervezeteknek ezt a kérését, mert Magyarország 
példamutatóan. Tehát ismételten megerősítette, hogy a létesítéssel kapcsolatos 
környezetvédelmi engedélyezésnek az eljárását Magyarország maximálisan 
betartotta.  

Mi azt mondjuk egyébként, mint ahogy a helyzet mutatja, a népszavazás kontra 
nem népszavazás - hogy még egymás közt ülve a parlamentben is többféle 
információnk van egy atomerőműről, meg annak a műszaki kérdése, veszélye, a zöld, 
a megújulók kérdése, hogy lehet a kettőt együtt integrálni, hogy lehet ezt megfelelően 
műszakilag üzemeltetni -, hogy ez annál bonyolultabb kérdés, minthogy föl lehessen 
tenni a lakosságnak. Ebben kellő felelőssége kormányzati, nem véletlenül kellett 
parlament elé vinni, hozzájárulása, és a megfelelő magyar hatóságok, és mint 
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mondtam, 100 nemzetközi szakértő is részt fog venni abban a munkában, amire mi 
engedéllyel fogunk rendelkezni. Tehát a garancia a szakmában van, s ott kell 
megteremteni. Itt nagymértékben lehet pillanatnyi üzenetekkel befolyásolni a 
lakosságot, s az ellátásbiztonság pillanatnyi üzeneteken nem múlhat. Hisz egy ilyen 
erőmű építése, mint látjuk, 2009, az tíz éve volt, és még majd tíz év, mire ezek a 
blokkok üzembe tudnak kerülni; általában a világon mindenütt 15-20 éves 
programok, mire egy nagy erőmű el tud készülni. Ugye, ebben már magánbefektető 
nem szívesen vesz részt, hisz ez kormányzatokon átívelő program, azokkal a 
bizonytalanságokkal együtt, hogy a kormányzatok álláspontja más-más lehet az 
ügyben. Tehát a népszavazással kapcsolatban ennyit szeretnék mondani.  

Az üzemidő-hosszabbítás kérdése. Most fejeztük be az üzemidő-hosszabbítást 
a IV-es blokkra vonatkozva, mivel ’87-ben készült el, ’17-ben kaptuk meg az 
engedélyt, a 30 évest, tehát ezt a 20 év hosszabbítást végrehajtottuk. Magyarország 
energetikahelyzete, mint mondtam, ugye, atomerőmű-pótlásról beszélünk, 
kapacitáspótlás, tehát ahogy Paks II. elkészül, úgy a tervezett időben, ’32-37 között le 
kell állni az I-IV. blokkal. De az import, az ellátásbiztonság kérdésében, nem 
véletlenül mondtam én nemegyszer a parlamentben, hogy nem azon kellene 
vitatkoznunk, hogy megépüljön-e a Paks V-VI. blokk, hanem azon kellene 
vitatkoznunk, hogy utána mit építünk, hisz hiányozni fog, tehát változatlanul az 
ellátásbiztonság szempontjából ugyanolyan importfüggők leszünk villamos 
energiából, s annak ellenére leszünk ugyanúgy importfüggők, ha bejön az a 
naperőmű-kapacitás, ami tervezett, a rendszerben van, hisz az nem áll mindig 
rendelkezésre, időjárástól függően áll rendelkezésre. Ha borult idő van, egyéb, akkor 
az a kapacitás nem létezik, vagy este nem létezik. Tehát nem véletlenül mondjuk mi, 
hogy ha 18 százalékban áll rendelkezésre egy naperőmű-kapacitás, az nem fogja 
pótolni az igényeket, és nincs az a tározókapacitás - nekünk nincs tározós tavunk, 
duzzasztóművűnk, szivattyús tározós erőművünk, mint az osztrákoknál, akiknek 
lehetősége van akkumulátortelepen kívül eltárolni a villamos energiát , tehát nekünk 
egyéb erőműről is gondoskodni kell. Ma még korai azt mondani, hogy az V-VI. blokk 
mellett akkor vizsgáljuk meg az I-IV. blokknak az üzemidő-hosszabbítását még 
esetleg tíz évre. Máshol az a gyakorlat egyébként, az üzemidő-hoszabbítást most mi 
húsz évre kértük, de időszakos biztonsági felülvizsgálat kötelező az erőművekben 10 
évenként. Tehát van, aki nem is azt a gyakorlatot követi, hogy kér 20 évet, hanem az 
időszakos biztonsági felülvizsgálatok 10 éves ciklusát mindig hosszabbítja, mert azt 
mondja, hogy be tudom bizonyítani, hogy még 10 évre alkalmas a blokk, akkor még 
kérek 10 évet. De ez ma még nincs napirenden. Illetve egy csomó megfontolást azért 
igényel ez a kérdés. Mint mondtam, az új blokk, telephelyen kívüli hatása semmilyen 
üzemzavari körülmények között nincs, hisz úgy van tervezve. Ez tervezési előírás. 
Azért van egy kettős kupolaszerkezete az épületnek, hogy a külső hatás ne 
érvényesülhessen a blokkon belül, a blokk üzemzavara pedig külső teret ne 
veszélyeztessen. Tehát itt Pakson se kell semmilyen intézkedésre számítani a 
legsúlyosabb üzemzavar esetén sem, úgy van a blokk méretezve. Az I-IV. blokkok 
hatvan évvel ezelőtti tervezésű blokkok, azoknak a méretezési elve azért ennél kisebb 
biztonsági tartalékokkal rendelkezik. Ez majd megfontolás tárgyát képezi, hisz ezek a 
blokkok üzemelnek, a mi blokkjainkon is számtalan biztonságnövelő intézkedést 
hajtottunk végre, de ezt körültekintően kell majd megint mérlegelni. Körülbelül ’25 
körül érdemes ezt a vizsgálatot elvégezni, hogy akkor mik a lehetőségek: hogy vált be 
a naperőmű-telepítéssel kapcsolatos kiegyenlíthető villamos energia, hogy tudom a 
rendszert szabályozni, mennyire drágul meg, hisz a naperőművek mellett, ha 
megépítek, mondjuk 7000 megawattot, a teljes hálózat teljesítményét, az átviteli 
hálózat teljesítményét ennyivel kell megemelni, hiába, hogy az csak 12 vagy 18 
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százalékban fog rendelkezésre állni, de csúcsidőben akkor ennyi 
transzformátorállomást, ennyi 120 kilowattos vezetéket kell a rendszerbe beépíteni, 
ami abszolút nem olcsó. Ezek mérlegelése majd fölvetheti azt, hogy akkor még egy tíz 
évet esetleg üzemidő-hosszabbításra, de ma, mint mondtam, nem aktuális a kérdés.  

A magyar beszállítás arányát illetően hogy tudjuk a 40 százalékot elérni. Nem 
könnyű, ezt tudjuk mindannyian, amikor még az I-IV. blokk épült, akkor létezett 
Gyár- és Gépszerelő, létezett Vegyépszer, Április 4. Gépgyár, létezett Ganz 
Villanygyár, Ganz-MÁVAG, EVIG, létezett MOM, ma majdnem minden ilyen gyárnak 
a helyén egy szép üzletház található. Tehát a magyar nagyipar építőipara, 22., 26. 
Számú Állami Építőipari Vállalatok ugye, megszűntek. Itt az minősül magyarországi 
vállalkozónak, aki magyarországi telephellyel rendelkezik, és ide fizeti az adót, s 
magyar embereket foglalkoztat.  

Tehát a GE ebből a szempontból nem itt fogja készíteni a generátort, de a 
kiszolgáló rendszereket magyarországi emberekkel fogja, de az egész termékért itt 
fizeti az adót, tehát nagymértékben ebben a beszállítási folyamatban. De ugyanígy 
vonatkozik, ha orosz fél alapít vegyes vállalatot magyar céggel, vagy akár például 
Finnországban a most épülő, nem az új, tehát nem az 1200-as, hanem még ez egy 
francia vállalkozásban 1600-as blokknak az építkezésén 43 ország állampolgárai 
vesznek részt. Itt se tudjuk, hogy milyen konstrukcióban, ki, de egyértelmű, aki 
magyarországi telephellyel rendelkezik, magyarországi adót fizet, magyarországi 
embereket alkalmaz, az a tulajdoni hányadtól függetlenül ebbe a 40 százalékba 
beszámításra kerül. Itt nekünk az orosz féllel majd még gondolkodni kell egyéb 
lehetőségekről, a 40 százalékról, mert a munkaerőhelyzet se olyan az elmúlt 
időszakban, szakemberhiány is van, tehát komoly gondolkodást és együttműködést 
igényel ennek a kérdésnek a kielégítése. Tehát ezzel kapcsolatban ezt tudom 
mondani.  

A távhőellátással kapcsolatban a szekszárdi nincs még levéve a napirendről, az 
zajlik. Kalocsán nincs olyan összefüggő fűtőrendszer a városban, ott nem volt 
kiépítve. Ott érdemes ezzel foglalkozni, ahol meglévő. Tehát Szekszárdon is azért 
érdemes, hisz ott egy kiépített távhőszolgáltatás van. Ott tulajdonképpen a meglévő 
olaj-, gázkazánok kiváltása helyett ez a hőtávvezetéken odavitt hőenergia megfelelő 
módon hasznosulhat.  

Egyébként ez nem veszteséghő, amit eladok, hanem annyival kevesebb villanyt 
tudok fejleszteni az erőműben, amennyit hőszolgáltatásként értékesítek. A 
hőszolgáltatás és a villamosenergia-termelés között, ha villamos energiát termelek 
kondenzációs elvű erőműben, ott 33 százaléknál, 35 százaléknál jobb hatásfokom 
nincs. Tehát majdnem 1500 megawatt hőteljesítménye van a reaktornak, kerekítve 
ennyi, és abból 500 megawatt villamos teljesítményt állítok elő. Ez 33 százalék. Ha 
hőt viszek el hőtávvezetéken, akkor ez jobb, mert a mai hőszigetelt vezetékeken ennek 
a hatásfoka jobb. Tehát gazdasági kérdés, hogy meddig érdemes nekem a hőt eladni, 
és meddig érdemes villanyt. De alapvetően, mivel villamosenergia-hiány van 
Magyarországon, és állandó importra szorulok, itt alapvetően nekünk villanyt kell a 
következő időszakban termelni. Arról nem is beszélve, hogy a korszerű lakóparkok 
hőszivattyúsak, azok is egyharmad részt villamos energiát igényelnek, hisz vagy a 
levegőből veszem, vagy villamos berendezéssel a talajvízből, akkor is egyharmad 
villamos energiát igényel; ha az elektromos mobilitás terjedni fog, az is villamos 
energiát igényel. Tehát itt mi nem fogunk tudni tulajdonképpen nagyon hőt 
értékesíteni, mert a villanyra is szükség van. Abban egyébként majd az élet közbeszól, 
hisz kisebb teljesítményű atomfűtőművei léteznek az orosz félnek, majd ez megint egy 
továbbgondolás kérdése, hogy hogyan. Idetartozik a melegházaktól kezdve, tehát ezt 
egy kérdésben mind. 
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Itt kérdés az is, hogy akkor csúszunk, vagy nem csúszunk, vagy mennyit 
csúszunk. Én azt mondtam, és a képviselő úr is kérdezte, hogy a parlament mikor kap 
megfelelő tájékoztatást. Mivel a finanszírozási szerződés törvénnyel lett kihirdetve, a 
parlament határozott róla, akkor fogjuk mi mondani a pontos véghatáridőt, hisz a 
véghatáridőket a finanszírozási szerződés jóváhagyásával fogom érvényessé tenni, 
ezzel minél hamarabb fogunk jönni. De mint mondtam, hogy eleve 22 hónapos a 
csúszás, illetve ezt nem is nevezném én csúszásnak, ezt a brüsszeli beavatkozás 
eredményének tekintem, hisz leállították, és nem végezhettünk munkát, ezt nem 
tekintem csúszásnak. Közben, mint mondtam, arra, hogy a magyar előírásoknak 
megfelelő, hisz a magyar előírások szerint ez a földrengésvédelmi korlátja ennek a 
blokknak egytizeddel magasabb értékű, a rázuhanó repülő műtárgy kitettsége erre a 
kettős kupolára, ez egy jóval nagyobb méretű repülő műtárgyra van méretezve. S 
azért, mivel bejön egy jelentős mennyiségű naperőmű Magyarországon, ezért az orosz 
féltől egy terhelésváltoztató üzemre alkalmas blokkot kértünk. Alapvetően az 
atomerőművek alaperőművekként százszázalékos teljesítménnyel mennek, ezért 
nekünk jelentős áttervezésekre is szükség volt. Ez okozott a műszaki állománynál 
késést, de abban a pillanatban, hogy ezt a parlament elé bevittük, akkor lesz hitelesen 
tájékoztatva a törvényhozás, és a parlament fogja jóváhagyni nekünk ezeket a 
dátumokat, hisz ezáltal válik a műszaki szerződés, az EPC-szerződés végdátuma 
joghatályossá, ha a pénzügyi szerződés módosításra kerül.  

A tájékoztatással kapcsolatban. Nekünk a paksi rádióval, a Paks Környéki 
Rádióval, a Kossuth Rádióval van érvényes szerződésünk, hogy adást megszüntetve 
közöl hírt, ha olyan mértékű üzemzavar van, ami a lakosság számára pluszinformációt 
jelent. Mi például azt is vizsgáltuk, hogy egy nagyobb átmérőjű gázvezeték Paks 
térségében, ami elhalad az erőműtől 3-4 kilométerre, annak mi a hatása. Van 
társadalmi ellenőrző és információs testület mind a hulladéktárolónál, mind Paks 
térségében. Napi tájékoztatási gyakorlat és együttműködés van velük. Minden egyes 
üzemzavarról a sajtónak adunk ki tájékoztatást, az üzemzavaraink a nemzetközi 
skálán besorolásra kerülnek a veszélyességi foktól függően. Itt az elmúlt időszakban 
INES 0-ásnál nagyobb besorolású üzemzavarunk nem volt. Ugye, ez egy hétfokozatú 
skála. A fukusimai 7-es, ami a blokk megsemmisülését okozta. Azt gondolom, hogy 
nálunk a tájékoztatás - azzal egyetértünk, hogy nekünk fontos a környékbeli lakosság, 
ahol mi magunk is élünk mindnyájan, hisz a családunk, a gyerekeink is ott élnek - úgy 
van megszervezve, hogy mindenki egyértelműen időben tud mindent. 

Egyébként a tájékoztatással kapcsolatos igazgató itt tud egy-két mondat 
kiegészítést tenni.  

 
MITTLER ISTVÁN kommunikációs igazgató (Paks II. Zrt.): Köszönöm szépen. 

A képviselő asszonynak arra irányult a kérdése, hogy milyen gyorsan tudjuk adott 
esetben a lakosságot tájékoztatni. Az atomerőmű környezetében egy 30 kilométeres 
sugarú körön belül egy szirénarendszer van telepítve, ezt a katasztrófavédelem 
felügyeli, és ez nemcsak hangjelzést tud adni, hanem gyakorlatilag ezen üzenetet is 
közvetlenül lehet továbbítani a lakosság felé, tehát azonnal. 

Másrészt pedig a környező települések polgármesterei egy mobiltelefon-
készüléket is kaptak az atomerőműtől, amin pedig SMS formájában azonnal kapnak 
tájékoztatást, ha bármilyen esemény történne az erőműben. Természetesen mind a 
szirénákat, mind pedig az SMS-eket rendszeresen próbálják is, tehát tesztelik 
gyakorlatilag a polgármestereket is, mert vissza kell nekik válaszolni, és működik ez a 
rendszer.  

Amit a miniszter úr mondott, gyakorlatilag a térség összes médiumával is 
közvetlen kapcsolatunk van. Gyakorlatilag hetente tájékoztatjuk ezen keresztül a 
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lakosságot, hogy mi folyik akár az I-IV. blokknál, akár pedig Paks II.-vel 
kapcsolatosan. Röviden talán ennyit. Köszönöm szépen.  

 
SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: A hulladékkal kapcsolatban is kaptunk 

kérdéseket, és abban jelentősen a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos feldolgozást. 
Nálunk az átmeneti tárolás az erőmű területén van megoldva, a nagy aktivitású 
üzemanyagot - amit nem nevezünk hulladéknak, hisz folyamatos kutatások és 
munkák zajlanak -, vissza lehet szállítani Oroszországba reprocesszálni, vagy a 
későbbiekben az erőműben még fel lehet használni egy adott konfigurációt még 
további kiégetésre, és akkor az izotópok felezési ideje nagymértékben csökkenthető. 
Az orosz fél ezeket az üzemanyagokat feldolgozásra elszállítja, amiket vissza kell a 
törvények szerint kapni, és nem az orosz fél nem akarja, hanem az elő van írva, hogy 
ahol a hulladék keletkezett, annak az országnak kell a hulladéktárolás hosszú távú 
dolgait megoldani. Tehát ennek a kazettának van lábrésze, fejrésze, távtartói. Tehát, 
ami nem nukleáris anyag, de felaktiválódott, azokat mint hulladék, vissza fogjuk 
kapni, és ezeket kell majd akkor eltárolnunk. Egyébként az I-IV. blokknak a 
tárolóképessége jelenleg is akkora, hogy amíg el nem kezdjük bontani, addig az 
erőmű területén tárolható, és majd később, amikor 40-50 év múlva a primerkör 
bontását elkezdjük, addigra kell megoldani ennek a hulladéknak a tárolását. A kis és 
közepes aktivitású hulladék tárolása pedig Bátaapátiban megoldott. Az most is 
működik. Tetszőlegesen bármikor látogatható. Lehet, hogy a következő gazdasági 
bizottsági ülést akkor Bátaapátiban kell majd megtartanunk, mert a hely is megéri, 
hogy megnézzük. Tehát ezzel kapcsolatban ezt tudom mondani, ez is egy kezelt 
kérdés. Amikor odaérünk, ez meg lesz oldva, jelenleg az átmeneti tároló tetszőlegesen 
bővíthető, modulos szerkezetű, és ott el tudjuk tárolni a kellő mennyiségű 
üzemanyagot, addig, míg megoldásra nem kerül ennek az ismételt hasznosítása.  

Hogy mennyibe fog kerülni Paks II.-nek Paks I. lebontása. Ugye, a törvények 
úgy rendelkeznek, hogy aki a hasznát húzza az I-IV. blokknak, annak viselnie kell a 
hulladékelhelyezés pillanatnyi költségét is és a hosszú távú költségét is. Ennek az 
elhelyezésnek a költségére a Központi Nukleáris Alapba mi befizettünk jelentőset, 
Paksnak a termelési költségébe, az önköltségében körülbelül 2 forintot jelent az a díj, 
amit a Központi Nukleáris Alapba befizetünk. Tehát kilowattóránként 2 forintot 
fizetünk, tehát évi 25 milliárd forint körül lehet ennek a befizetésnek a nagysága. Ezt 
úgy kell kezelni, s ebben a mai nap is folyamatos egyeztetés van, hiszen ennek az 
értékállóságát garantálni kell, ezt nemzetközi szervezetek is ellenőrizni fogják. Ez a 
tárgyalás a Pénzügyminisztériummal a mai nap is folyamatban van, hogy a kamat - 
hisz itt több száz évre elegendő forrást kell -, hogy akkor már a diszkontráta, a 
pillanatnyi kamat hogy legyen, és ezt állandóan igazítani kell a helyzethez. Tehát azt 
mondom, hogy ez is kezelt, szabályozott, és ez is nemzetközi szervezetek által 
ellenőrzött. A jövő évben várható, hogy a NAÜ-nek ez a szervezete fogja ezt az alapot 
ellenőrizni, hogy rendben van-e.  

A garanciáról annyit elmondtam, hogy itt folyamatában valósul meg a 
garancia. Tehát nem úgy valósul meg, mint a gépkocsinál, hogy elhiszem, hogy 3 év 
vagy 5 év, hanem itt az engedélyes, a Paks II., az OAH-val együttműködve, alapanyag-
bizonylattól, gyártási engedély kiadásáig. Tehát a külföldi gyártóműben el sem 
kezdhetik addig a gyártást, míg a Paksi Atomerőmű, Paks II. személyzete és a hatóság 
ki nem megy ellenőrizni, és rendben nem találja az alapanyagot. Az alapanyag után, 
ha a megfelelő gyártási dokumentáció is engedélyezve van, akkor kezdheti meg a 
gyártást, és gyártásközi ellenőrzéstől kezdve a végfázisig ezért van 6 ezer engedély, 
hogy minden kézben legyen tartva, hisz, ha beépítésre kerül, van, amihez nem is 
tudok hozzányúlni később. Tehát, ha van rá garancia, ha nincs, ha egyszer 
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beépítettem, és körbevettem egy másfél méteres vasbetonszerkezettel, fallal, akkor 
garantálni kell. Ez ugyanígy van az I-IV. blokkal, hogy vannak cserélhető és nem 
cserélhető elemek. Például a fővízkör elemei, a reaktortartály, a nagy átmérőjű 
csövek, a gőzfejlesztő nem cserélhetők, azokat úgy kell megcsinálni, hogy adott 
esetben a növelt üzemélettartamra is elegendő műszaki tartalékkal rendelkező 
anyagokból épüljenek fel. Ez a gyártási folyamatba van beépítve.  

Elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Ha van még kérdés, válaszolok.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. A kérdésem az képviselőtársaimhoz, 

hogy van-e olyan kérdés, amire nem kaptak választ. (Senki sem jelentkezik.) Nincs 
ilyen. Akkor miniszter úrnak, államtitkár úrnak és miniszter úr kollégáinak is 
köszönöm szépen, hogy megjelentek a bizottsági ülésen. A napirendi pontot ezzel 
lezárom, és áttérünk a harmadik napirendi pontra. Egy perc technikai szünetet 
rendelek el. (Rövid szünet.) 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény módosításáról szóló T/8040. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Köszönöm szépen a türelmet, folytatjuk a bizottsági ülést. A harmadik 
napirendi pontunk keretében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről kell 
döntenünk. Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy ragaszkodnak-e ahhoz, hogy átadjam 
a bizottsági ülés vezetését, miután egy általam jegyzett törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételéről tárgyalunk. (Senki sem jelentkezik.) Ilyen igényt nem látok. Köszönöm 
szépen a bizalmat.  

Egy nagyon rövid módosításról van szó, amelyet elsősorban az indokol, hogy az 
elmúlt időszakban több olyan önkormányzat, illetve sportegyesület, akik nagyobb 
infrastrukturális fejlesztésekbe fogtak, nem tudták az önerőt biztosítani. A mostani 
jogszabályok szerint 30 százaléknyi önerőt kell biztosítani ezekhez a társaságiadó-
kedvezményekből, illetve társaságiadó-támogatásból megvalósuló 
sportinfrastrukturális beruházásokra.  

Ez esetben a mostani törvényjavaslat módosítása lehetővé tenné azt, hogy 0 
százalék önerővel tudják ezeket a beruházásokat megvalósítani, abban az esetben, ha 
hat éven belül a beruházás megvalósul. Tehát nem egy végeláthatatlan folyamat. A 
hat év a támogatásigazolás kiadásától a beruházás lezárásáig terjedő időszak. Itt tudni 
kell, hogy elegendő, ha a támogatási igazolás kiállításától számított két éven belül 
megkezdik a beruházást a sportegyesületek, alapítványok, illetve önkormányzatok, a 
megvalósításra pedig 3+1 évük van. Gyakorlatilag ennyi az a módosítás, amit az 
általunk benyújtott törvényjavaslat hozna a rendszerbe. Még egyszer mondom, 
elsősorban azoknak az önkormányzatoknak és sportegyesületnek nyújtana 
lehetőséget a beruházások megvalósítására, akik nem tudják a szükséges önerőt 
előteremteni.  

Határozathozatal 

Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, ki támogatja a javaslat tárgysorozatba vételét? (Szavazás.) 10 
igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 2 nem. A bizottság döntött a tárgysorozatba 
vételről. Köszönöm szépen, a harmadik napirendi pontot ezzel lezárom.  



32 

Az ülés bezárása 

A negyedik napirendi pont az egyebek. Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy 
van-e valakinek bejelentenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, 
köszönöm szépen a részvételt, a bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és 
eredményes napot kívánok!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc) 

  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


