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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a Gazdasági bizottság valamennyi megjelent tagját. Tisztelettel 
köszöntöm vendégeinket, munkatársainkat. Az ülést megnyitom. 

Megállapítom, hogy a jelenléti ív szerint az ülés határozatképes.  
Tisztelt Bizottság! A meghívó kipostázásra került. Kérdezem, hogy a meghívóval 

kapcsolatban van-e bárkinek észrevétele vagy javaslata. (Nem érkezik jelzés.) 
Megállapítom, hogy nincsen. 

Kérem, hogy fogadjuk el a napirendet. Aki a napirend elfogadását támogatja, 
kérem, ezt jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú igen. Köszönöm szépen. 

Szeretném jelezni, hogy a szókérés és a szavazás kézfelemeléssel történik. A 
hozzászólás során pedig kérem képviselőtársaimat, hogy a nyomógombot használják.  

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról 
szóló T/13653. számú törvényjavaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pont tárgyalása következik, a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslat… Elnézést 
kérek, de a szemüvegem homályosodik a maszktól, ezért ezt most le kell vennem. 
(Leveszi maszkáját. - Witzmann Mihály megérkezik az ülésre.) A T/13653. számot 
viseli. Kósa Lajos, a Fidesz képviselőjének önálló indítványa. Kérdezem tisztelettel, 
hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. (Jelzésre:) Megadom a szót az előterjesztőnek.  

Kósa Lajos előterjesztése 

KÓSA LAJOS (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Már a tavaszi ülésszakon tárgyaltunk egy ugyanilyen tárgyú 
törvényjavaslatot, az akkor a tiltott piaci magatartásról szóló törvény módosítását 
tartalmazta; azt el is fogadta a Ház. Annak az előterjesztésnek az volt a célja, hogy 
megakadályozzuk azt, hogy kizárólagos szerződéseket kössenek a gyártók az italok 
esetében - legyen az üdítő, sör vagy ásványvíz, szikvíz - az értékesítőkkel, tekintettel 
arra, hogy ez részint a piaci versenyt jelentős mértékben korlátozza, továbbá a 
fogyasztók igényét sem elégíti ki megfelelően, hiszen ha valaki betéved egy olyan 
értékesítő helyre, ami, mondjuk, a Coca-Cola termékeit forgalmazza, az Pepsi-Colát 
egyáltalán nem tud beszerezni, holott lehet, hogy nem szereti az egyiket, vagy 
diszpreferálja. Arról nem beszélve, hogy a kisebb gyártók piacra jutását ez a rendszer 
teljesen ellehetetlenítette.  

A mostani törvényjavaslatom ugyanebben a tárgykörben a kereskedelemről 
szóló törvényt módosítja. Itt azt a 80 százalékos szabályt szeretnénk érvényre juttatni, 
amit egyszer már a Versenyhivatal is elfogadtatott a nagy gyártókkal. Itt arról van szó, 
hogy olyan szerződés sem köthető, amely 80 százalék feletti kizárólagos részesedést 
biztosít valamely szállítónak. Tehát ez tulajdonképpen arról szól, hogy legyen lehetőség 
arra, és adminisztratívan ne lehessen kizárni, hogy valódi választékot nyújtsanak az 
illető értékesítő helyek, és valóban lehessen a fogyasztónak választani abból, hogy mit 
szeretne fogyasztani. Hiszen a piaci szereplők is elég gyorsan alkalmazkodtak a tavaszi, 
általunk elfogadott törvénymódosításhoz, és nem kizárólagos szerződéseket kötöttek, 
hanem olyan szerződéseket, amelyeknek a lényege az volt, hogy csak ők 
szállíthassanak, bár nem volt kizárólagos. Tehát ez most ezt a kereskedelmi gyakorlatot 
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rendezi mind a három italfajta, tehát az üdítők, a sör és az ásványvíz, szikvíz területén. 
Kérném, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e az előterjesztéshez kérdés vagy hozzászólás? 
(Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. A vitát lezárom.  

Tárgysorozatba vételről kell döntenünk. Kérdezem, hogy ki támogatja 
tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) Ez 10 igen szavazat. A nem szavazatokat kérem. 
(Senki sem jelentkezik.) Senki. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 fő.  

Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 
tárgysorozatba vétel mellett döntött.  

Köszönöm szépen az előterjesztőnek. (Kósa Lajos: Köszönöm. - Távozik az 
ülésről.)  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2018. évi, 
B/4691. számú országgyűlési beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2019. évi, 
B/9742. számú országgyűlési beszámolója  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal 

A 2. napirendi pont tárgyalása következik. A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal országgyűlési beszámolója a 2018. és 2019. évekre. Ez két külön 
beszámoló, javaslom, hogy együtt tárgyaljuk, de majd külön-külön fogunk szavazni az 
egyes évekről.  

Tisztelettel köszöntöm a beszámoló kapcsán az előterjesztőket, Horváth Péter 
János elnök urat és munkatársait. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni. (Horváth 
Péter János bólint.) Megadom a szót. Tessék parancsolni! 

Horváth Péter János kiegészítése 

HORVÁTH PÉTER JÁNOS elnök (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal önálló szabályozó szervként 2013-as megalakulása óta 
következetesen ellenőrzi a villamosenergia-, a földgáz-, a távhő-, a víziközmű-
szolgáltatási piacok folyamatait; díjelőkészítési, díjfelügyeleti feladatokat végez a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintően; felügyeli az engedélyesek 
tevékenységét; valamint ellátja az egységes nemzeti energiastatisztikával és az 
energiahatékonysággal kapcsolatos feladatokat is.  

A biztonságos villamosenergia-ellátás érdekében a hivatal folyamatosan 
vizsgálja a hazai villamosenergia-piac helyzetét, az engedélyesek tevékenységét. Ennek 
keretében ellenőrzi az erőművek téli felkészülését, a jogszabályban előírt tüzelőanyag-
készletezés meglétét, helyszíni ellenőrzéseket tart, valamint kivizsgálja a rendkívüli 
időjárási körülmények által okozott elosztói üzemzavarokat. E tevékenysége során 
2019-ben 2770 határozatot hozott.  

A hivatal a megfelelő földgázellátás biztosítása érdekében folyamatosan 
vizsgálja a magyar földgázpiac helyzetét, az egyes szereplők aktivitását. 

A hivatal kiemelten vizsgálta az ellátásbiztonságot és a lehetséges importforrás-
lehetőségeket, tekintettel többek között arra is, hogy a 2019 végén megszűnő hosszú 
távú ukrajnai importszerződés sorsa sokáig bizonytalan volt, és egészen az év utolsó 
napjáig nem is született megnyugtató eredmény. 2019. augusztus 1-jétől a biztonsági 
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készletet megemelték 1450 millió köbméterre. Bár nem a beszámoló része, de itt 
szeretném felhívni a figyelmüket, hogy mind 2018-ban, mind 2019-ben, sőt a 2020-21-
es téli földgázellátás is biztosított. 

A távhőszektor engedélyezése és felügyelete kapcsán a hivatal 2019-ben 
102 határozatot hozott. A felügyeleti tevékenységén túl a hivatal a távhőellátás 
zökkenőmentes biztosítása érdekében a távhőszolgáltatók és a távhőtermelők között 
felmerülő vitákban, a problémás kérdések gyors és eredményes rendezése érdekében 
szükség esetén közvetítő szerepet töltött be.  

2018-ban, 2019-ben és jelenleg is 40 víziközmű-szolgáltató folytat víziközmű-
szolgáltatási engedélyesi tevékenységet. A Vksztv. által biztosított szabályozási 
környezet eredményeként a törvényben definiált üzemeltetési szerződés alapján, közel 
azonos szolgáltatásminőséggel, hatékony és folyamatos működést biztosítanak a 
víziközmű-szolgáltatók. 

2019-ben 31 közszolgáltató látott el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenységet. A szolgáltatók számában a megelőző év végéhez képest nem történt 
lényegi változás, a korábban megkezdődött integrációs folyamat a végéhez közeledik. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintően a MEKH 2018-ban és 2019-ben is 
elvégezte a díjelőkészítést és a díjfelügyeleti tevékenységét.  

Árszabályozási feladatkörében a hivatal az innovációs és technológiai miniszter 
számára minden évben előkészíti az egyetemes szolgáltatási árakat. Ugyancsak a 
MEKH készíti elő a távhőtermelés és -szolgáltatás árait, valamint a víziközmű-szektor 
és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait is.  

A hivatal ezenkívül díjfelügyeleti és költség-felülvizsgálatokat is ellát. A költség-
felülvizsgálat során a hivatal meghatározza az engedélyesek indokolt költségeit, 
amelyek a hatóságiár-megállapítás alapját képezik. Jelenleg folyamatban van az új 
árszabályozás ciklust megelőző költség-felülvizsgálatának elvégzése. 

A hivatalos statisztikai szolgálat tagjaként a hivatal önállóan felelős a nemzeti 
energiastatisztikai rendszer működtetéséért. 

A hivatal fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv. A 
hivatal működését elsősorban a felügyeleti díjak és az igazgatási szolgáltatási díjak, 
másrészt a működési bevételei biztosítják.  

A hivatal szigorú létszámgazdálkodást folytat a hatékony működés elérése 
érdekében. 

A hivatal nemcsak a normál üzletmenetet felügyeli, hanem az engedélyesekkel 
és a hatáskörrel rendelkező kormányzati szervekkel együttműködve a 
haváriahelyzetekre is folyamatosan készül. 

A villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása, valamint a kritikus 
rendszerelemek védelme érdekében szükséges meghatározni a létfontosságú 
rendszerelemeket. A létfontosságú rendszerelemek és létesítmények azonosításáról, 
kijelöléséről és védelméről szóló törvény szerint 2014-ben a hivatal az azonosítással 
kapcsolatos hatósági munkát egyszer már elvégezte, és az azonosítási jelentéseket 
jóváhagyta. Ezt a munkát ötévente ismételten el kell végezni, naprakész tervekkel kell 
rendelkeznünk egy esetleges válsághelyzet esetére. 2019-ben az érintett üzemeltetők 
elkészítették az azonosítási jelentést, amely alapján a hivatal 2019 novemberében 
létfontosságú rendszerelemmé minősített több rendszerelemet is. Ezen feladatunk 
során együttműködünk a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósággal. 

A hivatal önálló szabályozó szervként a fogyasztók érdekeinek védelmében és az 
ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése érdekében követelményeket és elvárásokat 
határoz meg az elosztói és egyetemes szolgáltatói engedélyeseknek tevékenységük 
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végzésére. A követelmények és elvárások nem teljesítése esetén az engedélyesek 
kötelesek a hivatal által előírt jogkövetkezmények végrehajtására.  

A hivatal széles körű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, többek között 
aktívan részt vesz az ACER, vagyis az Energiaszabályozók Európai Uniós 
Együttműködési Ügynöksége, valamint a CEER, az Európai Energiaszabályozók 
Tanácsa munkacsoportjaiban. Kiemelendő még a hivatal részvétele az 
Energiaszabályozók Regionális Egyesületében, amelynek ERRA a rövidítése. Az ERRA 
egy budapesti székhellyel működő nemzetközi szervezet, amelynek működésében közel 
40 nemzeti szabályozó hatóság vagy szervezet vesz részt, és Budapesten, még a hivatal 
aktív közreműködésével alapítottuk. A hivatal képviselője tölti be az ERRA 
elnökhelyettesi pozícióját. Mindenképpen meg kell említeni, hogy a WAREG, a 
European Water Regulators szervezetben az elmúlt héten választották meg a mellettem 
ülő dr. Szalóki Szilviát elnökhelyettesnek, aki már az előző ciklusban is elnökhelyettes 
volt. 

Napjaink egyik legnagyobb kihívása a klímaváltozás. A klímaváltozás elleni 
küzdelem egyik kulcsterülete pedig az energiaszektor, illetve annak dekarbonizációja. 
Kiemelt feladata a hivatalnak a hazai energetikai és közműszektor fenntartható 
működésre történő átállításának támogatása. 

A megújulóalapú villamosenergia-termelés támogatása a METÁR-rendszer 
keretében zajlik. 2019. május 1-jétől az új beruházásokra kizárólag pályázati eljárások 
keretében lehet prémium típusú METÁR-támogatást igényelni. Az első METÁR-
pályázatot 2019. szeptember 2-án írta ki a hivatal az ITM felkérésére, a második 
METÁR-pályázat kapcsán pedig az elmúlt hónapban bontottuk fel az ajánlatokat.  

A METAR-tender árcsökkenési trendjének folytatódását a hivatal nagyon 
fontosnak tartja. Fontos a megfelelő egyensúly megtalálása a dekarbonizáció és a hazai 
vállalati és lakossági fogyasztók, valamint az energiapiaci szereplők teherbíró 
képessége között. Ha a METÁR-tendereken megfigyelhető árcsökkenés folytatódik, 
úgy további napelemek beépítése lehetséges a villamosenergia-rendszerbe. 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a lakosság és más felhasználók is telepítenek 
úgynevezett háztartási méretű napelemeket az épületeikre, amelyeknek összesített 
kapacitása már meghaladta egy paksi atomerőművi blokk kapacitását. Ennek az 
egyensúlynak a megtalálását segíti, ha növeljük a hazai vállalatok és a lakosság 
energiatudatosságát, és beruházunk az energiahatékonyságba, javítjuk az ipari 
energiaintenzitást, csökkentjük épületeink energiafogyasztását.  

Ezért fontos, hogy az energiaárak mellett az energiafelhasználásra, annak az 
optimalizálására is kiemelten figyeljünk. Az energiatudatosság növelésével elérhetjük, 
hogy a fogyasztók csökkentsék energiafelhasználásukat, akár energiamegtakarítással, 
akár energiahatékonyságot javító beruházásokkal is. 

Az energiahatékonysággal kapcsolatos feladatunk folyamatosan bővül, 
felügyeljük a szereplők tevékenységét, ellenőrzzük a nagyvállalatok számára kötelezően 
előírt auditok elvégzését. Az energetikai auditorok és auditáló szervezetek a 
kötelezettség kezdete, 2015. december 5. és 2019. december 31. között 3341 energetikai 
auditot jelentettek. 2019-ben az energetikai auditorok és auditáló szervezetek 
1056 kötelező nagyvállalati és 36 önkéntes vállalati energetikai auditot jelentettek. Az 
auditok az auditált társaságok energiafelhasználásának 6 százalékát kitevő 
megtakarítást jelentettek.  

A hatósági tevékenység mellett a hivatal kiemelten kezeli a szakma és a 
közvélemény tájékoztatását. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve a MEKH 
megújította és átstrukturálta energiahatékonysági tájékoztató honlapját, továbbá 
kibővítette az elérhető tartalmak körét egy interaktív e-learning-alkalmazással. A 
fogyasztók tudatos és takarékos energiafelhasználásának ösztönzésére immár évek óta 
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megszervezi az Energiakövetek programsorozatot, amelynek fókuszában az általános 
iskolások és a középiskolások állnak. A hivatal 2019-ben először hagyományteremtő 
szándékkal megszervezte az Erőművek éjszakáját, amely országszerte több ezer 
látogató számára tette lehetővé a hagyományos és megújuló energiatermelési módok 
testközelből történő megismerését. 

Fenntarthatóság, ellátásbiztonság, versenyképesség - ez az a három kiemelten 
fontos szakpolitikai terület, amelynek az összhangját minden körülmények között 
szükséges biztosítani. A hivatal munkája és szakpolitikai javaslatai során törekszik 
arra, hogy hatékony egyensúly alakuljon ki e kulcsterületek között. Köszönöm, hogy 
meghallgattak, kérdéseikre szívesen válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első kérdésem az előterjesztő felé az, hogy ezt a 

felolvasott anyagot a gyorsírók megkaphatják-e. (Horváth Péter János: Igen.) 
Köszönöm szépen, mert nagyon rossz az akusztika, és szerintem nem lehetett minden 
szót tisztán érteni. A jegyzőkönyv fontossága kedvéért kérdeztem. 

Kérdések, hozzászólások következnek. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, 
így értelemszerűen nem kérdezem meg az előterjesztőt sem, hogy kíván-e válaszolni.  

Szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy az Állami Számvevőszék 
természetesen az ellenőrzést elvégezte, és az ezzel kapcsolatos anyagok rendelkezésre 
állnak. 

A tájékoztatást az Állami Számvevőszék a bizottság számára megtette; 
elektronikus úton a részletes anyag is elérhető. 

Tájékoztatom továbbá a bizottságot arról, hogy a bizottsági határozatok 
tervezetét írásban megküldtük. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e észrevétel, 
van-e kiegészítő, módosító javaslat. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok.  

Határozathozatalok 

Akkor szavazás következik. Külön-külön fogunk szavazni a 2018-as és a 2019-es 
beszámolóról. Kérdezem tehát tisztelettel, hogy ki támogatja a 2018. évi, 
B/4691. számú beszámoló elfogadásáról szóló javaslatot. (Szavazás.) Ez 10 igen. Ki 
tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Senki. Ellene szavazott? (Szavazás.) 3 fő.  

Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében a javaslatot 
elfogadta.  

A 2019. évi beszámolóval, amely B/9742. számon szerepel, kapcsolatos 
bizottsági határozattervezetről való szavazás következik. Kérdezem, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Nincsen.  

Szavazás következik. Kérdezem, hogy ki támogatja a bizottsági javaslat 
elfogadását. (Szavazás.) Ez 10 igen szavazat. Ellene szavazott? (Szavazás.) Ez 3.  

Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében a bizottsági határozat 
elfogadásra került.  

Köszönöm szépen az előterjesztőknek a közreműködést. A napirendi pontot 
lezárom. (A meghívottak távoznak az ülésről.)  

Áttérünk a 3. napirendi pont tárgyalására. Az atomenergia 2017. évi hazai 
alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés B/12910. számon. A 2017. és 2018. évi 
jelentést fogjuk tárgyalni. Kérdezem, hogy együttesen tárgyalhatjuk-e. Természetesen 
külön-külön fogunk szavazni. (Senki sem jelzi, hogy ellenvetése lenne.) Köszönöm 
szépen a hozzájárulást.  

Az előterjesztő képviselőit szeretném köszönteni. Nincs itt? (A bizottság 
munkatársával konzultál.) Azt javaslom, hogy cseréljük meg a 3. és a 4. pontot, mert 
valószínűleg késni fog az előterjesztő. Kérdezem, hogy ki támogatja a napirend ilyen 
irányú módosítását. (Szavazás.) Ez egyhangú igen. Köszönöm szépen.  
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A víziközművekkel kapcsolatos jogszabályok módosításának 
szükségességéről szóló H/13306. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Akkor a 4. napirendi pont tárgyalására térjünk át. Kérdezem, az előterjesztője 
itt van-e. (Jelzésre:) Igen. Tisztelettel köszöntöm Dudás Róbert… (Jelzésre:) Nem, 
bocsánat! Tisztelettel köszöntöm Nunkovics Tibor képviselő urat, aki csatlakozott az 
előterjesztéshez. Kérdezem, hogy kíván-e kiegészítést tenni. (Nunkovics Tibor: Igen, 
szólni szeretnék.) Tessék, parancsoljon! 

Nunkovics Tibor előterjesztése 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Gondolom, mindannyian olvasták a javaslatot. Egyébként az élet 
hozta, tehát a gyakorlat hozta ezt a javaslatot ide hozzánk, számos olyan megkeresés 
érkezett leginkább kistelepülések részéről, ami azt indítványozta, hogy jó lenne, ha a 
használati díj arányain tudnának egy kicsit rugalmasabbak lenni. Ez azt jelenti, hogy a 
víziközmű-befizetéseket minden településnek fel kell használnia bizonyos kötött 
arányok tekintetében vagy az ivóvízhálózat karbantartására, fejlesztésére, vagy a 
csatornahálózat karbantartására és fejlesztésére, azonban főleg utóbbi tekintetében, 
tehát a csatornahálózatok közül főleg a kistelepülések rendelkeznek viszonylag új 
hálózatokkal, amelyek tulajdonképpen kevesebb karbantartást igényelnek, és nagyon 
jó lenne a gyakorlatba átültetni, hogy ezeket a kötött felhasználási feltételeket egy kicsit 
rugalmasabbá tegyük, és nyilván az adott önkormányzat az illetékes hatóságok 
beleegyezésével és tudtával tudjon ezen változtatni.  

Azért azt tudunk kell, hogy Magyarország ivóvízhálózata nagyon nagy 
százalékban egy elöregedett hálózat, és tudjuk azt, hogy az Európai Unióban is komoly 
források lesznek majd arra, hogy ezek felújításra kerüljenek. Azonban mi is hozzá 
tudunk járulni ahhoz, hogy ez még hatékonyabban történjen meg, abban az esetben, 
ha ezt a javaslatot vitára bocsátanánk, és a parlament elé kerülhetne. Nyilván mi 
nagyon szívesen fogadjuk a jobbító szándékot és a módosító indítványokat, de kérem, 
hogy az emberek egészségét és ezeknek a rendszereknek az épségét szem előtt tartva 
támogassák ezt a javaslatot, hogy a parlament elé kerülhessen. Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) Potocskáné 
Kőrösi Anita. Tessék, parancsoljon! 

 
POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Én is arra szeretném kérni önöket, hogy 
engedjék tárgysorozatba vételre ezt a javaslatot. Kérem ezt a balatoniak érdekében is. 
Önök nem szabtak gátat annak a Balaton-parti építkezéshullámnak, ami most ott 
folyik, és sok ezer új ingatlan keletkezett a Balatonnál apartmanházak tekintetében. De 
látjuk azt, hogy a közművezeték-rendszer és azon belül is a víziközmű-rendszer 
korlátos, és ha ezek az ingatlanok majd rákötésre kerülnek, márpedig látjuk, hogy ez az 
önök szándéka, akkor szükség van arra, hogy a víziközmű-hálózatnál a használati díjat 
az önkormányzatoknál kissé módosítsuk. Ezért tisztelettel kérem önöket, engedjék be, 
és tárgyaljuk ezt a plenáris ülésen is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? (Jelzésre:) Witzmann 

Mihály képviselő úrnak adom meg a szót.  
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WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelt Elnök Úr! Ha Potocskáné képviselő asszony nem szólt volna hozzá, akkor én 
sem kértem volna szót. A Balaton-parti beépítésekkel kapcsolatban meglehetősen 
furcsa és álszent az a fajta ellenzéki hozzáállás, amelyet itt a baloldal részéről 
rendszeresen hallunk, és ennek egy nagy szószólója Potocskáné képviselő asszony is, 
ugyanis Balaton-parti országgyűlési képviselőként pontosan azt tudom elmondani 
ezzel kapcsolatban, hogy 2006-ban volt egy területrendezési törvény, amelyet még az 
előző baloldali - az önök szövetségesei - kormány fogadott el. A jelenlegi szabályozásnál 
jóval tágabb, jóval megengedőbb szabályokat fektetett le ez a területrendezési törvény 
akkor. Aztán jött 2018-ban egy területrendezésitörvény-módosítás, amely jelentős 
mértékben szigorította az akkori területrendezési törvényi előírásokat. Ettől 
függetlenül nyilvánvalóan visszamenő hatállyal ez a törvény már nem rendelkezhetett, 
ahogy más törvény sem. Magyarán mondva, azok az építési engedélyek, amelyek a 
korábbi törvény alapján lettek kiadva - és úgy csinál képviselő asszony, mintha ezt 
egyszerűen nem akarná megérteni, most már sorozatosan… (Potocskáné Kőrösi Anita: 
Tíz éve kormányoztok!), befejezem, ha megengedi -, a 2006-os szabályozás alapján 
lettek érvényre juttatva.  

Tíz éve kormányoz a jelenlegi kormánypárt, és azt is tudni kell - hogy mégiscsak 
reflektáljak rá -, 2010-ben egy államcsődközeli állapotot vett át ez a kormány az önök 
és szövetségesei munkájának köszönhetően, akár ingatják a fejüket, akár nem. Ha 
nincs Bajnai-Gyurcsány-féle gigahitelcsomag, akkor gyakorlatilag ez az ország csődbe 
került volna.  

Volt annál fontosabb dolog is az elmúlt években - a gazdaság helyreállítására 
gondolok konkrétan -, mint hogy egyéb más, egyébként rendkívül fontos, stratégiai 
jelentőségű szabályozásokra is sor kerülhessen. Szerencsére ma már elmondhatjuk, 
hogy erre is sor kerülhetett.  

Azért furcsállom az ilyen jellegű ellenzéki hozzászólásokat, amelyeket a jobbikos 
képviselő asszony is rendszeresen megtesz, mindazonáltal ezt a javaslatot támogatni 
fogom tárgysorozatba vételre, mert magával a tartalmával egyet tudok érteni, legalább 
vitassuk meg, tehát odáig jusson el a dolog, de mégiscsak furcsa dolog, hogy Potocskáné 
Kőrösi Anita képviselőtársam történetesen alpolgármester is volt az előző ciklusban 
egy Balaton-parti városban, Siófokon, és úgy tesz, mintha nem tudná, mintha nem 
lenne birtokában annak az információnak, hogy ilyenkor van még egy úgynevezett 
településképi véleményezési eljárás a Balaton-parti beruházásokkal kapcsolatban. Nos, 
ha ön alpolgármesterként ezekre odafigyelt, akkor az a kérdésem, hogy a csudába 
fordulhatott az elő, hogy ezen településképi véleményezési eljárások során mindig 
Siófok városa - egyébként most már baloldali többségű városvezetésről beszélünk - 
támogatta ezeket a beépítéseket, akár a szóban forgó meteorológiai állomás vagy éppen 
a két toronyház Arany-parton való megépítése esetében.  

Tehát azért ezek érdekes dolgok, mert mind az ilyen esetekben akkor lenne 
hiteles ez a hozzászólás, ha egyébként az ellenzéki vezetésű város ezeket a településképi 
véleményeket olyan hangosan és határozottan megpróbálná megakadályozni, mint 
ahogy egyébként minden más ügyben olyan hangosan és határozottan kimondják a 
véleményüket. Tehát ezért tartom egy picit álszentnek ezt a hozzászólást, amit az előbb 
hallhattunk.  

Még egyszer mondom: a tárgysorozatba vételt pedig támogatni fogom. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászóló? (Jelzésre:) Nincsen. Akkor 

megadom még egyszer Potocskáné Kőrösi Anitának a szót. 
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POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA (Jobbik): Nagyon szépen köszönöm, és 
köszönöm Witzmann képviselőtársamnak, hogy végre vitába bocsátkozik akár itt a 
Gazdasági bizottság ülésén, és itt a jegyzőkönyvekben tudjuk azt elmondani, hogy mi 
zajlik a Balatonnál.  

Én ennél a tárgysorozatba-vételi kérelemnél azt mondtam, hogy elöregedtek a 
csövek. Ön azt mondja, hogy ezzel egyetért, és valóban szükség van ennek a határozati 
javaslatnak a tárgysorozatba vételére. Én most ebben a vitában az obszervatórium 
ügyét nem hoztam fel, de Witzmann képviselőtársam is tisztában van azzal, hogy 2018-
ban… Lehet itt 2006-ra meg még régebbre visszamutogatni, hogy mikor indult el a 
sztori, meg a településkép-véleményezési eljárásra, ön is tudja, hogy mindenkinek meg 
van a keze kötve. Jogszabályok alapján működik, maga a településkép-véleményezési 
eljárásnál a főépítész javaslatára mondja ki a polgármester azt, hogy az az adott 
építmény felhúzható-e vagy nem.  

Witzmann képviselőtársam akkor majd odaállhatna és vállalhatná azt a 
következményt, mert ha egy jogszabály szerint lefolytatott településkép-véleményezési 
eljárásnál elutasító határozat születik, akkor abban az esetben a városnak kártérítési 
kötelezettsége van, ugyanis több mint valószínű, hogy az építtetők - hiszen látjuk, hogy 
önöknek semmi más nem fontos, csak a Balaton-part teljes beépítése - a bírósághoz 
fognak fordulni, és mivel mindent megtettek annak érdekében, hogy a településkép-
véleményezési eljárásnak megfeleljenek, elmarasztaló ítélet születik. Ez több száz 
milliós büntetést is vonhat maga után. Nem gondolom, hogy a Balaton-parti 
városoknak erre kellene pénzt kiadni.  

Nekünk az a fontos, hogy jogszabályok alapján tiltsák meg az építkezéseket; az 
obszervatóriumnál megtörtént. Az, hogy a kivitelező pont egy hónappal a jogszabály 
hatálybalépése előtt megtudta, hogy majd 60 méteres körzetben nem lehet építeni, és 
beadta az építési engedélyt, az önök felelőssége. Lehetőségük lett volna ezt az építkezést 
megakadályozni, nem tették meg. A kormányhivatal az építési engedélyt kiadta, az 
jogerőre emelkedett, és innentől kezdve már tenni nem lehet semmit.  

Ön megígérte, hogy a Műszaki Egyetemnek egy szakvéleményét be fogják kérni, 
erre most két kft. szakértői véleményét hozták és tették le az asztalra. Én ezzel nem 
tudok mit kezdeni, ön nem tartotta meg azt, amit ígért. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Utoljára adom meg Witzmann Mihály képviselő 

úrnak viszonválaszra.  
 
WITZMANN MIHÁLY (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

tudom válasz nélkül hagyni ezt a hozzászólást, amelyet az imént hallhattunk, némi 
mosollyal a szám sarkában, bár a maszkon keresztül nem látszott. 

A képviselő asszony azt felejti el, hogy az állam egyértelműen állást foglalt 
pontosan az ilyen beépítésekkel kapcsolatban a 2018-as területrendezési törvénnyel 
abban a tekintetben, hogy nem kívánja ezeket támogatni. Azért minket felelőssé tenni, 
mert egy beruházó egyébként egy magánterületen korábban szerzett egy építési 
engedélyt, hát enyhén szólva nevetséges.  

Hogy én betartottam vagy nem tartottam be az ígéretemet: azt az ígéretemet 
jelentettem be, hogy a Miniszterelnökséggel, nevezetesen a miniszter úrral és 
államtitkár úrral abban állapodtunk meg, hogy fog készülni egy ilyen szakvélemény. Mi 
ebben hol nem tartottunk be bármiféle ígéretet, ezt szeretném megkérdezni. Azt, hogy 
a beruházó, akinek egyébként mindenféle jogszabály szerint építési engedélye van, 
megkezdte a beruházást… Nem tudom, tetszett-e engem látni ott az építkezésen 
keverni a betont vagy odavinni a szerszámokat, mert azt gondolom, hogy nem, bár ön 
sokat volt ott az éhségsztrájkjával. Ez mondjuk, sokak számára egy kicsit vicces volt, de 
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a napirend egyébként nem erről szól, és köszönöm az elnök úr türelmét, hogy még nem 
intett minket meg ebben a tekintetben. 

Én csak azért vetettem ezt fel, mert a napirendtől eltérően Potocskáné képviselő 
asszony pontosan a Balaton-parti beépítésekkel kezdett el példálózni az előbb. 
Pontosan ön volt az, képviselő asszony, aki a beépítettséget kezdte el kifogásolni, holott 
ez a napirend alapvetően nem erről szól. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha esetleg még van megvitatnivalójuk (Witzmann 

Mihály: Értelmetlen!), akkor a bizottsági ülés után lesz erre lehetőség.  
Még szeretném azért a bizottságot tájékoztatni arról, hogy az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium elkészítette a nemzeti víziközmű-szolgáltatási stratégiát, 
tehát ez készen van, amely a víziközmű-szolgáltatás ellátásbiztonságának rövid távú 
biztosítása és hosszú távú fenntartása érdekében tartalmaz rövid, közép- és hosszú távú 
terveket. A stratégiát megalapozó vizsgálatok és a megoldási javaslatok között szerepel 
az OGY határozati javaslat tervezetének 1. pontjában jelzett feladat: a vízi közművekkel 
kapcsolatos szabályok átalakítása végrehajtását célzó intézkedés.  

Az ITM a stratégiát a víziközmű-ágazat reprezentatív szakmai szervezetének 
bevonásával készítette elő, amelyet a kormány megtárgyalt. A stratégia komplex 
megoldási javaslatokat tartalmaz, így az 1/a. pontban rögzített, a használati díj 
provizórikus felhasználására vonatkozó javaslat a komplexitást bontaná meg. Az 1/b. 
pontban rögzített javaslat gyakorlatilag a kormányzati tervekkel azonos, mivel 
folyamatban van az erre irányuló forrásbiztosítások előkészítése, valamint ezt érintően 
az Európai Unióval a 2021. és 2027. év közötti programozási időszak támogatásaira 
irányuló egyeztetések megkezdődtek. A fentiek alapján tehát ez az OGY határozati 
javaslat szerintem okafogyottá vált. 

Határozathozatal 

Ennek tükrében kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni a bizottsági 
ülésen elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem. Akkor a vitát lezárom, és a szavazás 
következik, tárgysorozatba vételről van szó. 

Kérdezem tehát tisztelettel a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a 
tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki nem támogatja a tárgysorozatba 
vételt? (Szavazás.) 9 nem szavazat. Megállapítom, hogy 4 igen és 9 nem szavazattal a 
bizottság nem támogatta a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen.  

Köszönöm az előterjesztőnek a kiegészítést és a részvételt.  

Az atomenergia 2017. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
B/12910. számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal) 

Az atomenergia 2018. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló 
B/12911. számú beszámoló  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 85. § (2) bekezdése alapján és 
lehetőség szerint a határozathozatal)  

Most visszatérünk a 3. napirendi pontra. Kérem, az előterjesztőket foglaljanak 
helyet itt elöl. (Megtörténik.) Tisztelettel köszöntöm Kádár Andrea helyettes 
államtitkár asszonyt az ITM-ből és Fichtinger Gyula főigazgató urat az Országos 
Atomenergia Hivataltól, valamint munkatársukat. Itt is ugyanaz a kérdés, mint a 
2. napirendi pontnál: kettő évet tárgyalunk, és már megállapodtunk abban, hogy 
együttesen tárgyaljuk a két évet, viszont külön-külön fogunk szavazni. 
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Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni a 2017., illetve a 
2018. évi beszámolóhoz. 

 
KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Egy rövid összefoglalót szeretnék elmondani pár percben. 
 
ELNÖK: Tessék, parancsoljon! Megadom a szót. 
 
KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék egypár mondatban, hogy az 
atomenergia-törvényből adódó kötelezettsége az Országos Atomenergia Hivatalnak, 
hogy évente jelentésben számoljon be a kormánynak és az Országgyűlésnek az 
atomenergia hazai alkalmazásának a biztonságáról. A jelentés célja ennek megfelelően, 
hogy számot adjon az Országgyűlés számára az atomenergia tárgybeli kétévi hazai 
alkalmazásáról, a nukleáris létesítmények működésének biztonságáról, továbbá a 
nukleáris és radioaktív anyagok, az ionizáló sugárzást előállító berendezések 
alkalmazásának biztonságával kapcsolatos tevékenységről. 

A 2017-18. években a legfontosabb események, amelyeket nagyon röviden 
szeretnék csak kiemelni: a Paksi Atomerőmű IV. blokkját illetően is lezárult az 
üzemidő-hosszabbítási engedélyezés kérdése sikeresen, így 2017-ben a IV. blokk is 
további húsz évre megkapta az üzemeltetési engedélyt, ezáltal gyakorlatilag 
valamennyi projekt esetében lezárult ez a történet sikeresen. Paks II. mint engedélyes 
részére az OAH telephelyengedélyt adott ki 2017-ben, 2018-ban pedig a felvonulási 
épületek engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása történt meg. Az 
Oktatóreaktor szintén az üzemeltetés tíz évvel történő meghosszabbítását kérelmezte, 
amely 2017-ben jóváhagyásra került. 

Ami a hulladéktárolókat illeti, itt a kiégett kazetták átmeneti tárolójában 
folyamatos volt a munka, újabb négy kamra került használatba vételre és 
engedélyezésre, és a püspökszilágyi telephelyen működő radioaktívhulladék-
feldolgozó és -tároló új üzemeltetési engedélyét is megkapta 2017-ben további 50 éves 
időtartamra, valamint a tárolóra vonatkozó biztonságnövelő intézkedések programja 
is elkészült és jóváhagyásra került.  

A fizikai védelmi rendszer és fizikai védelmi felkészültség a jogszabályokban 
foglalt követelményeknek az engedélyeseknél megfelelt. És ami a legfontosabb, az az, 
hogy hatóságilag megállapított dóziskorlátok túllépésére semmilyen hazai nukleáris 
engedélyesnél nem került sor, és az INES-skálán 1-es besorolású vagy annál magasabb 
besorolású esemény pedig nem történt a tárgybeni két évben. Köszönöm szépen.  

Határozathozatalok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnézést kérek helyettes államtitkár asszonytól, 
kérdezem, hogy ezt a hozzászólást írásban is megkaphatjuk. Mert látom, hogy 
lényegében felolvasta a hozzászólását. (Kádár Andrea Beatrix: Persze.) Azért 
kérdezem, mert nagyon rossz a kihangosítás, és a gyorsírók esetleg nem minden szót 
értettek. (Kádár Andrea Beatrix: Persze, átadjuk.) Köszönöm szépen a segítségét.  

Kérdések és hozzászólások következnek. Kérdezem, hogy van-e kérdés vagy 
hozzászólás. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. A vitát lezárom.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a beszámolók elfogadásáról szóló bizottsági 
határozatok tervezetét elektronikusan megküldtük, illetve kiosztásra kerültek. Ezekről 
kell majd döntenünk, külön-külön szavazással fogunk dönteni ezekről.  

Kérdezem, hogy a 2017. évi beszámoló elfogadásáról szóló határozattervezethez 
van-e kiegészítő javaslat. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet nem látok. Akkor szavazás 
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következik. Kérdezem, hogy ki támogatja a határozat elfogadását. (Szavazás.) Ez 10 
igen szavazat. Ki szavazott ellene? (Szavazás.) Ez 3.  

A bizottság 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében elfogadta a határozatot.  
A 2018. évi javaslathoz van-e módosító javaslat? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. 

Szavazás következik. Kérdezem, hogy ki támogatja a javaslat elfogadását. (Szavazás.) 
Ez 10 igen szavazat. Ellenszavazat? (Szavazás.) Ez 3.  

A bizottság 10 igen szavazattal, 3 nem ellenében elfogadta a 2018. évről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló javaslatot.  

Köszönöm szépen az előterjesztőknek a segítséget. A napirendi pontot lezárom.  

Egyebek  

Az 5. napirendi pont tárgyalása következik. Az egyebekben szeretném 
tájékoztatni a bizottságot, hogy a holnapi napon a határozathozatalok után folytatjuk a 
bizottság munkáját Süli János miniszter úr meghallgatásával. Van-e még valakinek 
bejelentenivalója? (Nem érkezik jelzés.) Nincsen. 

Az ülés berekesztése  

Köszönöm szépen a mai munkát. Az ülést bezárom.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 43 perc) 

 
 

 Hadházy Sándor 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra  


