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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 51 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok szeretettel 
köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén. Megkérem képviselőtársaimat, 
kedves vendégeinket, hogy foglaljanak helyet. 

Képviselőtársaim írásban megkapták a mai ülésre szóló meghívót, amelyben a 
napirendtervezet is szerepel. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 
észrevétele, javaslata. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki ezzel 
a tartalommal a mai ülés napirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 
Köszönöm szépen. Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangú döntésével fogadta el a mai ülés napirendjét. 

A jelenléti ívet tekintve megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti. 

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) 

Az 1. napirendi pontként a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János úr 
meghallgatására kerül sor, amely az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 
41. §-a alapján a Gazdasági bizottságban történik meg.  

Köszöntöm miniszter urat, államtitkár urat és kollegáit.  
A meghallgatás a szokásos menetrendben zajlik, azt javaslom, hogy ezen ne 

változtassunk. Miniszter urat arra kérem, hogy egy expozét mondjon, utána 
képviselőtársaim lehetőséget kapnak arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, illetve 
véleményeket mondjanak, és végül arra kérem miniszter urat, hogy az elhangzottakra 
összefoglaló választ adjon. Süli János miniszter úr, öné a szó. 

Süli János tájékoztatója 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Tisztelettel köszöntöm elnök urat, a 
bizottság tagjait és a megjelent érdeklődőket, képviselőket. Tavaly, közel egy éve 
találkoztunk utoljára ebben a körben, ebben a funkcióban. Azóta lényeges történések 
megvalósultak, hisz akkor még csak ígéreteink voltak azzal kapcsolatban, hogy mikorra 
fogjuk megkapni a tervdokumentációt az orosz féltől, mikorra fogunk ebből 
engedélykérelmet előállítani a hatóság részére, és egyébként pedig mik azok az egyéb, 
felvonulási területen lévő munkák, amelyekről tájékoztatni szeretném az itt 
megjelenteket. 

2019. október 30-ra vállalta az orosz fél a módosított ütemterv szerint, hogy meg 
fogjuk kapni a közel 300 ezer oldalas dokumentációt, ez határidőre megtörtént, és ez 
lehetőséget adott arra, hogy VI. 30-ra, ami szintén a módosított szerződés 
határidejeként szerepelt, ebből az engedélykérelmet közös munkával össze tudtuk 
állítani, és a hatóság részére VI. 30-ával be is tudtuk adni. Ez azt jelenti, hogy a hatóság 
megkezdhette azt a munkáját, ami 15 hónapig tart, tehát 12 plusz 3 hónapja van a 
hatóságnak arra, hogy a létesítésiengedély-kérelmet elbírálja, és ha nincs érdemi, nagy 
akadálya, akkor ki is adja, tehát leghamarabb ’21 szeptemberében számítunk mi arra, 
hogy megkapjuk a létesítési engedélyt.  
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Közben ez a létesítési engedély, tulajdonképpen maga az engedélyezési 
dokumentáció hetven-egynéhányezer oldal, de a kapcsolódó mellékletekkel, 
alátámasztó dokumentációkkal együtt ez 283 ezer oldal volt a beadás napján, de még 
különböző kiegészítésekkel együtt tulajdonképpen ott tartunk, hogy közel 300 ezer oldal 
ez a dokumentáció. Ezt nem írásban adtuk át, a letöltése is jelentős időt vett igénybe: 
egyik nap délutánjától a másik nap reggeléig tartott, mire ez az információhalmaz a 
hatóság részére átment.  

A pandémia, a járvány, hála istennek, nem akadályozta sem az orosz félnél, sem 
a magyar félnél a munkavégzést, hiszen zömében tervezési, műszaki, számítási 
dokumentációk elvégzését tartalmazta oda-vissza interaktív kapcsolatban az orosz féllel. 
A fordítók végezték a fordításokat, hisz azért is nem egyszerű, mert aki bele tudja 
képzelni magát, zömében az orosz partner orosz anyanyelven tervez, a projekt hivatalos 
nyelve az angol, és a hatóságnak pedig magyarul kellett beadni a teljes dokumentációt. 
Tehát itt is több szinten, minőségbiztosítási eljárások beépítése révén négyszintű 
ellenőrzés valósult meg, hogy a fordítások is és maga a műszaki dokumentáció is hiteles 
formában kerüljön átadásra a hatóság részére. 

A hatóság a munkát megkezdte. Korábban is említettük, hogy száz NAÜ-szakértőt 
fog felkérni arra, hogy ez a dokumentáció teljeskörűen megfelel-e azoknak a 
követelményeknek, amelyeket a nukleáris biztonsági szabályzatunk követel, illetve a 
nemzetközi ajánlásokban szereplő tételeknek. A NAÜ száz szakértőjének átadta a 
dokumentációt a hatóság, tehát folyik ez a munka, aminek keretében, bízunk benne, hisz 
nem az első blokkot tervezi az orosz fél... Nekünk a szentpétervári két üzemelő blokk a 
prototípus blokkunk, és már üzemel Novovoronyezsben két ilyen blokk, a napokban 
kezdték el az osztroveci fehérorosz blokk indítását, zajlik építés Egyiptomban, 
Bangladesben, Finnországban, ugyanilyen blokkok. Tehát 1200 megawattos, harmadik 
generációs, plusz védelmi rendszerekkel kiegészített blokkok készülnek az orosz fél 
munkája révén. Ezek közül azért meg kell jegyezni, mint ahogy mondtam, a mi 
prototípusblokkunk a szentpétervári. Sosem készül két egyforma blokk, hisz ha menet 
közben az egyik blokkon kiderül, hogy másképp kell megoldani, jobb műszaki megoldás 
lehet, másfajta vagy több biztonsági rendszer beépítésére is van lehetőség, ezek mindig 
hozzáadódnak a projektek révén, de legjobban hozzánk a szentpétervári blokk fog 
hasonlítani. 

A tervezési alapelv, és ezt a követelményt kell alapvetően vizsgálni majd a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szakembereinek és az OAH-nak, hogy az új 
blokknak telephelyen kívüli hatása semmilyen normál és üzemzavari esetben nem lehet. 
Tehát a blokk úgy van megtervezve, és ezt már többször elmondtuk, hogy - ilyen VVER-
blokkok, tehát nyomottvizes blokkok, mint ami Pakson is üzemel, illetve a 
legelterjedtebb a világon, és a két új blokk is nyomottvizes lesz - ha megolvad a zóna, 
átolvasztja a reaktortartályt, akkor is olyan biztonsági rendszert, olvadékcsapdát kell 
behelyezni az épület aljába, ami ezt az olvadékot az épületen belül tartja. Illetve a kettős 
kupolaszerkezet, ami elég robusztus szerkezet, ez is azt hivatott szavatolni, hogy ha külső 
hatás éri, akár a legnagyobb repülőgép rázuhanása a blokkra, akkor a belső kupola 
épsége garantálja, hogy a környezetet nem károsítjuk semmilyen károsanyag-
kibocsátással. Vagy ha belső üzemzavar van, ami a belső kupola sérüléséhez vezet, akkor 
se fogunk semmilyen terhelést a környezetre kibocsátani. Ez tervezési követelmény, 
hogy telephelyen kívüli hatása semmilyen esetben nem lehet a blokknak. Tehát ez az 
egyik fő feladat, hogy ezt ellenőrizzék le a szakemberek, és utána jutunk hozzá ahhoz az 
engedélyhez, amivel el tudjuk kezdeni az építkezést. 

Azon kívül, hogy beadtuk a létesítésiengedély-kérelmet, korábban nem létezett 
önálló fejezetként az erőművek fizikai védelmi terve. Az elmúlt időszakban azért a 
terrorveszélyeztetettség és egyéb körülmények miatt - már jó 10-15 éve - tervezési 
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követelményként határozták meg a nukleáris erőművek követelményeként, hogy ez egy 
önálló fejezetként, önállóan kerüljön engedélyezésre. Ennek az engedélynek a beadása 
is szeptember végéig megtörtént, tehát ez is a hatóság részére át lett adva. Ez is szavatolja 
azt, hogy egyéb beavatkozással nem lehet az erőművet károsítani. Tehát ez a tervfejezet 
is határidőre beadásra került. 

Mellékesen attól, hogy ez az erőmű elkészül, és mindenféle biztonsági 
követelményeknek megfelel, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól is 
kell nekünk engedéllyel rendelkeznünk arra, hogy ha a blokk kereskedelmi üzemre 
alkalmas állapotba kerül, akkor a hálózatra csatlakozhatunk majd ezzel a két blokkal, 
hisz az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felel azért, hogy Magyarországon az 
energiaellátás biztonságos, hosszú távon fenntartható legyen, és elérhető áron álljon a 
fogyasztók rendelkezésére. Tehát ezt az engedélykérelmet október elején beadtuk a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. Tehát tulajdonképpen, ahogy 
mondtam, a módosított határidőkkel, amiben ’18 végén egyeztünk meg az orosz féllel, és 
fogadtuk el, azon a vonalon haladunk. 

De menet közben itt ilyen érzelmi viharokat volt, akinél kiváltott, hogy a 
jogszabályon enyhíteni akarunk. Akkor módosítással éltünk annak kapcsán, hogy a 
földmunkákat szeretnénk hamarabb megkezdeni, mint ahogy a létesítésiengedély-
kérelem rendelkezésre áll. Ezt a munkát elvégeztük, lefolytattuk a hazai engedélyezést, 
és a brüsszeli jóváhagyást is megkaptuk ennek érdekében. (Szatmáry Kristóf 
megérkezik az ülésre.) Az teszi lehetővé, az engedélykérelmet VI. 30-án beadtuk, hogy 
akkor rá három hónap múlva a földmunkák engedélykérelmét be tudjuk adni a 
hatóságnak, és három hónap múlva, amikor lehetősége van, vagy a tudása elegendő volt 
arra, hogy elbírálja, akkor ezt az engedélykérelmet kiadja. Ezek elvi határidők.  

A földmunkák. Jellemzően ez egy Duna-parti terület, mellette négy blokk üzemel, 
tehát ez összetett. 8 millió köbméter földet kell kitermelnünk, meg kell építeni 2570 
méter vízzáró falat, vízzáró falazatot, hogy ezt a földmennyiséget ki tudjuk termelni. 
Utána a kitermelt munkagödör alatti talajt meg kell szilárdítani, hisz egy robusztus 
épületet fogunk erre a talajra építeni, és mivel nem egyenletes a talaj szerkezete, az 
eredeti talaj hol 70 méterre, hol 30 méterre van, ezért ha erre egy nagy súlyú épületet 
helyezünk, és a vízben telített talaj roskadni tud, ezért az a követelmény, hogy 
egyenszilárdságú talajt hozzunk létre. Tehát egy 18-24 hónapos munka önmagában a 
munkagödör és a talajszilárdítás elkészítése. Utána tudjuk csak az alaplemezt letenni, 
amely egy 3 és fél méter vastag vasbetonlemez lesz, amire maga az épület épülni fog. 

Ezt a munkát megnyerte a német Bauer cég az orosz fővállalkozótól. A Bauer cég 
az orosz fél által kapott terveket áttekintette, átdolgozás alatt vannak, ezért nem tudtuk 
szeptember végéig beadni, de ez, mint hangsúlyozom, egy elvi határidő, hogy ekkor van 
lehetőségünk leghamarabb beadni. Az orosz fél a német partnerrel együtt azt vállalta, 
hogy év végéig el tudja készíteni a földmunkát, a résfalazást, a talajmegerősítéshez 
kapcsolódó tesztet, hisz ezt le is teszteljük, hogy amilyen módszert kitalált, az működik-
e a területen. A teszttel kapcsolatos engedélyezési terveket és a végleges terveket is a 
hatóság részére át tudjuk adni. Ez azt jelenti, hogy ha év végéig átadjuk, akkor 
márciusban lehet engedélyünk arra, hogy elkezdjük ezeket a nagyméretű földmunkákat, 
amik a területen kell hogy folyjanak. 

Változatlanul az a feltétel, hogy ez egy fix áras szerződés. Brüsszel az árat a 
jóváhagyásban, amikor ’17 márciusában jóváhagyta a beruházást 16 hónapi 
felfüggesztést követően, akkor rögzítette, hogy a 12,5 milliárdtól érvényesen eltérni nem 
lehet, ebből az árból kell megépíteni. Egyben azt is rögzítette, amin állandóan vita van, 
hogy ez egy megtérülő beruházás, 7,35 százalék profitot fog termelni a teljes beruházás 
tartamára minimum az akkori szén-dioxid-kvótaárakkal és egyébbel, azok már 
jelentősen változtak.  
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Tehát itt is megerősítem, hogy ez megtérülő, nem terhelünk semmit a lakosságra, 
és a hulladékelhelyezéssel kapcsolatos költségeknél, ugyanúgy, ahogy az 1-4. blokk 
költségeiben a mai nap is szerepelnek, az a rendezőelv, hogy aki a beruházás hasznát 
húzza - tehát a fogyasztó kapja Paksról az olcsó áramot -, az fizesse is meg a 
hulladékelhelyezés hosszú távú költségét. Itt tulajdonképpen a paksi pillanatnyi árban - 
körülbelül 11 forint az átvételi ára a megtermelt villanynak - 2 forinttal benne van a 
hulladékelhelyezés költsége, éves szinten körülbelül 25-30 milliárd forint, amit a 
Központi Nukleáris Alapba befizet. Ebből van a bátaapáti hulladéklerakó finanszírozva, 
ebből van az ideiglenes nagy aktivitású hulladék- vagy kiégettüzemanyag-tároló építése, 
fenntartása finanszírozva, és ebből az alapból fogja majd Paks II. is kifizetni a 
költségeket, hogy a hulladék hosszú távú kezelése biztosítható legyen. 

A beruházással kapcsolatban folyamatosan, ahogy haladunk előre, 
szerződésmódosításokat is végrehajtunk az orosz féllel. Most tulajdonképpen öt 
szerződésmódosításon vagyunk túl. A legelsőt azért kellett végrehajtanunk, hogy 
pontosítsuk a brüsszeli leállítás miatti határidők kérdését. Azon túl foglalkoztunk azzal, 
a második szerződésmódosítás arról szólt, hogy a felvonulási épületeket is az eredeti 
szerződés szerint csak a 2-es fázisban lehetett volna megvalósítani. A 2-es fázist az 
engedély megkapásától számítjuk. Az is akkor késlekedést okozott volna, hisz 118-119 
létesítményt kell megépíteni, ebből 80 épület. Ha azt akkor kezdtük volna, amikor a 
főépület létesítési engedélyét megkapjuk, az jelentősen késleltette volna a főépület 
építését. Ezért már ’18. februártól van engedélyünk, hogy a felvonulási épületeket 
hamarabb kezdhetjük építeni. 

Egyébként a felvonulási engedély engedélyezési metodikája ugyanolyan szigorú, 
mint a főépületé, attól függetlenül, hogy esetleg a végén egy festőüzemet vagy egy 
betonkeverő üzemet el kell bontanunk. Tehát nincs engedményünk, mindent az OAH 
engedélyez a bevont szakhatóságokkal együttműködve. (Potocskáné Kőrösi Anita és 
Tóth Csaba elhagyja az üléstermet.)  

A harmadik szerződésmódosításban tisztáztuk a határidőcsúszásokat, mert a 
brüsszeli szerződésfölfüggesztés után kiderült, hogy az orosz fél egyértelműen gyorsan 
nem tudta erre a projektre visszarakni az embereit, így további késedelmet szenvedtünk, 
de akkor a 3-as szerződésmódosításban lettek rögzítve az új dátumok, a tervátadás 
dátuma, az engedélybeadás dátuma, illetve azt is tudom mondani, hogy kereskedelmi 
üzemre alkalmas véghatáridőnk ’29-30 a két blokknak. Tehát most a harmadik 
szerződésmódosítást szintén a brüsszeli Bizottság jóváhagyta, ott módosítottuk 
értelemszerűen a kötbér mértékét is, a további csúszások elkerülése miatt ezért 
megemeltük a korábbi szerződésben rögzített kötbérek értékét, tehát így ezt a hármast 
nem volt könnyű végrehajtani, az orosz félnek letolni a torkán, de letoltuk. 

Idén két szerződésmódosításon vagyunk túl. A vitarendezésre irányuló 
szerződésmódosítás, ami sorszám szerint, hisz nullással indultunk, akkor az most a 3. 
számú szerződésmódosítás, tehát a vitarendezéshez kapcsolódó módosítás. Ebben 
kimondtuk, hogy ha bármilyen műszaki, gazdasági vita fölmerül, hisz fölmerülhet, 
ahogy egyre bonyolultabb a munka, és egyre bentebb vagyunk a munkában, akkor nem 
állunk le, egyik fél sem állítja le a munkát, hanem majd a nemzetközi bíróság vagy 
egyeztető szervezet által elfogadott döntés vagy hozott döntés alapján megyünk tovább, 
de közben sem az orosz fél, sem mi nem állunk meg, bármilyen fölmerülő vitás vagy 
problémás kérdés esetén haladunk előre. 

A 4. számú módosítás pedig azokkal az aktuális dolgokkal foglalkozik, amely 
szerint például a földmunkáknál annak nemcsak a jogszabály-módosítását kellett 
megteremteni, hanem a szerződésmódosítását is. 

A tervezet szerint az volt a szándékunk, illetve a szerződésben rögzített, hogy az 
első fázis vége, amikorra megkapom az engedélykérelmet, addig 30 számlát fogunk 



9 

kifizetni az orosz fél részére. A 30 számlából 23 számlát fizettünk ki eddig az orosz 
félnek. Az összes számla, amit a beruházás végéig fogunk kifizetni, az 110, ennyi 
számlában fogunk elszámolni. Ebből a 23 számlából 19-szer előtörlesztettünk, hisz a 
szerződés lehetőséget ad, hogy mindenféle költségtérítés nélkül a Pénzügyminisztérium, 
ha a költségvetés helyzete engedi, vagy jobb feltétellel tudunk felvenni aktuálisan 
kiváltásra hitelt, akkor ezzel élhetünk. A maradék 4 a 19 mellett, amit előtörlesztettünk, 
a maradék négy szerződésnek is az előtörlesztéséről Varga Mihály egyeztet az orosz 
pénzügyminisztériummal.  

Tehát így az a kérdés is, hogy van-e értelme kiváltani a hitelt, új hitelszerződést 
kötni - pillanatnyilag nincs, hisz ez egy készenléti, nagy értékű hitel, 10 milliárd euró, ez 
rendelkezésre áll. A magasabb kamatot, mivel akkor, ’14-ben még azon a kamatszinten 
lehetett megállapodást kötni, egyébként nem kell fizetnünk, hogyha az előtörlesztést 
tudjuk akár majd akkor fölmerülő, új nemzetközi hitellel kiváltani, vagy ha 
folyamatossal. Mint mondtam, eddig 320 millió eurót hívtunk le a 10 milliárdból, és 
ebből 260 millió eurót már előtörlesztettünk az orosz bank részére.  

Még egy szót. A felvonulási területen is zajlik az irodaépületek, konyha építése, 
megkezdődött a Paks II. irodaház építése. Ezt az egyet nem az orosz fél versenyeztette, 
hanem ezt Paks II. versenyeztette. A szándéka egyértelműen az az orosz félnek, hogy 
ezeket a felvonulási létesítményeket magyar partnerekkel hajtsa végre, építtesse meg, 
hogy itt meglegyen a kapcsolat, fel tudja mérni a tudásukat, és akkor a főépület építése 
kapcsán már mint ismert magyarországi vállalkozókat tudja bevonni a munkába.  

Itt az épületek engedélyezése, mint mondtam, folyamatosan zajlik a hatóság által, 
és a versenyeztetés is, az orosz fél általi szállítói kiválasztás is zajlik. Év végéig még 
további épületek építésére lesz mód. Korábban már jeleztem, hogy a villamos energia 
betáplálása, ami az építkezéshez szükséges, a víziközmű elkészült. Maga a főépület 
területrésze Paks I. területe volt korábban, annak a tehermentesítése, a közműkiváltások 
elvégzése befejezés előtti állapotban van, ott szakaszosan már tudunk az orosz félnek 
jelentős területeket átadni. Tehát azt tudom mondani, ahogy jeleztem is, a ’18 
szeptemberében elfogadott módosított ütemterv szerinti haladásunknak megfelelően 
úgy haladunk most is, és a későbbiekben is megvan a feltétele, hogy így haladjunk. 

Köszönöm, ennyit akartam. Valószínű, hogy hagyhattam is ki dolgokat, szívesen 
várok bármilyen kérdést, és a kollegáim is azért vannak itt, hogy válaszoljunk. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter úr expozéját. Képviselőtársaimnak adom 

meg a lehetőséget arra, hogy kérdéseket tegyenek föl, illetve véleményt mondjanak a 
miniszteri beszámolóhoz. (Jelzésre:) Szakács László képviselő úr, öné a szó. 

Hozzászólások  

DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter 
Úr! Tisztelt Bizottság! Alapvetően az ember talán még örül is annak, hogy végre elindul 
valami. Láttuk, hogy sokáig másról sem szóltak a hírek, mint arról, hogy mikor van 
csúszás, miért van csúszás, és mennyi az a csúszás. Kovács államtitkár úr elődje ezért 
került a tavalyi évben menesztésre. Tehát látszik, hogy azért itt komoly strukturális 
átalakításoknak kellett ahhoz végbe menni, hogy ez a 3000 (sic!) oldalnyi anyag 
átkerülhessen a hatósághoz engedélyezésre.  

Valamilyen szinten persze, az ember, ha elindul egy beruházás, akkor annak kell 
hogy legalábbis tiszteletet adjon, még hogyha néha úgy is vagyunk vele, hogy nem 
mindig értünk egyet ennek a beruházásnak a létével, és más energetikai 
megfontolásokból talán mást is gondolnánk adott esetben. Én azt gondolom, hogy ezek 
az ügyek sem voltak kellőképpen kivitatva. A kormány döntött, és elindult ez az ügy. 
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Ha jól értjük, akkor a jövő évben elkezdődik a valódi építkezés, tehát most már 
nemcsak a felvonulási épületek, nemcsak az ipari parkos beruházások fognak majd 
megindulni, hanem elindulnak, meglesznek az első kapavágások sok-sok év után. Ha jól 
értjük, akkor az orosz finanszírozás tekintetében most volt egy átütemezés, ahol sikerült 
visszafizetni valamit, vagy kamatot nem kellett fizetni, ezt majd legyenek kedvesek 
nekünk - vagy nekem legalábbis - megvilágítani, hogy ettől most akkor olcsóbb lett-e, 
átláthatóbb lett-e, jobb lett-e maga ez a beruházás. 

A másik, ami viszont idevonatkozik, ami alapvetően egy általános - hogy 
mondjam - ellenzéki kritika szokott lenni, nemcsak a Paks II.-projekttel, hanem a nagy 
kormányzati beruházások kapcsán, de ez csak azért van, mert a kormányzattal szemben 
nekünk már sokkal több a tapasztalatunk, mint amennyi illúziónk még maradt, hogy itt 
is látjuk, hogy általában egyébként a beszállítói kör vagy azok a tervezői körök, a 
vállalkozók és alvállalkozói körök mindig ugyanabból a csapatból, ugyanabból a 
fészekaljából kerülnek kiválasztásra. Látjuk, hogy ezután sem lesz másképp, itt sem lesz 
másképp. Látjuk, hogy a Mészáros csemeték cégei szárnyalnak, és éppen a Paks II.-vel 
kötött szerződéssel - hogy mondjam - egy új lökést kapott a cég építése, illetve 
természetesen nem marad ki, nem maradhat ki még a West Hungária Bau sem soha még 
az előkészületekből sem.  

Itt két kérdésem van. Az egyik. Azt láttuk, hogy az újsághírek alapján a Mészáros 
csemeték cégei forintra, fillérre pontosan adták be a tervezési pályázatot, illetve a West 
Hungária Bau is nagyon közel volt, talán az is 100 forintos pontosságra találta el a kiírt 
összeget és az ajánlattételi összeget. Ez a vakszerencsének tudható-e be, ennyire jól 
kalkulálnak? Ez az illúzió része, amit én mondok, ezt mi így fogjuk föl. Tehát ennyire jól 
kalkulálnak mind a két oldalon? Vagy esetleg valami másról lehet szó, és senki más nem 
alkalmas arra, hogy ezeket a tervezési munkákat ellássa? Vagy egyszerűen csak arról van 
szó, amit én kimondhatok, önök nyilvánvalóan nem, nekik kellett munkát adni, őket ki 
kell fizetni?  

Tehát ha ez egy fontos beruházás, amit lát az ember, és tényleg hosszú 
késlekedések után, nagy strukturális átalakításokkal, egy sokat vitatott orosz hitelből 
épülő beruházásról van szó, akkor én azt gondolom, és ez a vélemény része annak, amit 
mondok, hogy az átláthatóságra mindenféleképpen még nagyobb figyelmet kell 
fordítani, hiszen annyi támadási felület van ezen a projekten, ami viszont egy 
meghatározó projekt a magyar gazdaság életében, a magyar energiaellátás életében is, 
akkor is, ha önök ezt választották, és mások mást választottak volna, de ez attól még 
meghatározó, azzal a finanszírozással, amit önök választottak, de attól ez még 
meghatározó. Az ember azt várja, legalábbis ellenzéki képviselőként, hogy ez mindig 
nagyon átlátható legyen, és ne rögtön azzal kezdődjenek a hírek a megvalósítás előtt, 
amikor végre ott állunk, hogy az első kapavágás meglehet, hogy, hát, a Mészáros 
csemetéknek azért csak kellett nyerni, hogy a West Hungária Baunak, amely mindenhol 
ott van, azért csak kellett nyerni, és egyébként valahogyan forintra, fillérre pontosan 
ugyanazt az ajánlatot tették, mint amit az ajánlatkérő is kitalált egyébként árnak.  

Én ezeket kritikaként mondom el egyfelől. Kérdezem, hogy volt-e más, aki akár 
konzorciumban, akár konzorciumi partnerként ezeknek a munkáknak a végrehajtására 
alkalmas lehetett volna, és hogy ilyen szempontból a hírnevét hogy kívánják megóvni 
ennek a beruházásnak, amit önök is annyira fontosnak tartanak. Köszönöm szépen a 
figyelmet. (Dr. Seszták Miklós távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés? (Jelzésre:) Hadházy Sándor alelnök 

úr, öné a szó. 
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HADHÁZY SÁNDOR (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 
Tisztelt Bizottság! A miniszter úr tájékoztatójából elsősorban azt szeretném kiemelni, 
hogy nem fölolvasást tartott, hanem a tudás teljes birtokában tájékoztatta a bizottságot 
a tények állásáról. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben tisztában van a beruházás 
előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatban mind műszaki, mind jogi, mind gazdasági 
értelemben, ami számomra rendkívül kedvező benyomást tett. Ezt mindenképpen 
fontos megjegyeznem, mert valóban egy rendkívül vitatott, főleg az ellenzék által vitatott 
beruházásról van szó, és szüksége van az embernek arra, hogy lássa, hogy igazából a 
téma felelőse teljes mértékben tisztában van a feladatával, és képes kezelni ezeket a 
kérdéseket. 

Örülök annak, hogy az Európai Unió elfogadta ezt a beruházást, azonosult ezzel a 
beruházással, nemcsak tudomásul vette, hanem támogatja is. Ez rendkívül fontos. 
Nagyon hosszú vita folyt ebben a kérdésben, hogy ez most szükséges, nem szükséges, az 
orosz együttműködés kívánatos, nem kívánatos, kellő biztonságot ad, vagy nem ad 
biztonságot, hogy az orosz fél által biztosított pénzügyi kondíciók elfogadhatók, vagy 
nem fogadhatók el. Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre az Európai Unió megadta a 
választ, és megerősített bennünket abban, hogy igen, ilyen értelemben ez a döntés 
korrekt és megfelelő volt. 

A beruházás ütemezésével kapcsolatban nyilvánvaló, hogy vannak csúszások. 
Ezeket a csúszásokat miniszter úr ismertette, illetve ennek az okait ismertette, teljes 
mértékben elfogadható.  

Én annak meg külön örülök, hogy sikerült előtörlesztenünk, és ezzel a 
kamatkiadásokat várhatóan tudjuk csökkenteni. Én abban bízom, vagy én úgy 
gondolom, hogy a beruházás előkészítése során, amikor a hitelfelvétellel kapcsolatos 
döntés megszületett, tehát én úgy gondolom, hogy a Pénzügyminisztérium és a 
beruházásért felelős minisztérium együtt gondolkodott, és eleve számolhatott azzal, 
hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén előtörlesztési lehetőségek lesznek, és ezzel a 
költségvetés kiadásait lehet majd mérsékelni. Szerintem ez megint egy nagyon fontos és 
helyes, előrelátó politikát mutat. 

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az előkészítő munkákat egy olyan német 
cégre bízták, amely nagyon kényes egyébként, és amely a teherbíró talaj 
egyenszilárdságának a kialakítására és biztosítására megfelelő referenciával 
rendelkezik, és én azt gondolom, hogy ez megint egy jó döntés volt. 

Én Szakács László képviselőtársammal ellentétben kifejezetten örülök annak, 
hogy már a beruházás első fázisában is részt vehetnek magyar vállalkozások a 
beruházásban. A miniszter úr szavaiból én azt sejtem, hogy az orosz fél teszteli a magyar 
vállalkozásokat, és abban az esetben, hogy ha ők jól teljesítenek minden tekintetben, 
elsősorban szakmailag és pénzügyileg jól teljesítenek, akkor lehetőséget kaphatnak arra, 
hogy a beruházás további szakaszában is részt vegyenek. Én ezt nagyon nagyra 
becsülöm. A cél az, a kormányzat ezt képviseli, hogy minél nagyobb mértékben 
vehessenek részt magyar vállalkozások. A szerződés megkötése során ez egy külön 
nagyon hangsúlyos tétel volt a két fél között, a magyar és az orosz fél között, és azt látom, 
hogy az orosz fél tartja ezt a megállapodást, és ez mindenképpen fontos a magyar 
gazdasági szereplők számára. 

Számomra az egész beruházásból az egyik legfontosabb a biztonság kérdése. 
Örülök annak, hogy ez nem egy új konstrukció lényegében, hanem nemcsak 
Oroszországban alkalmazzák ezeket a terveket, hanem a világ más pontján is, és az 
oroszokhoz közel lévő, egyébként a rendkívüli alaposságukról híres finnek is ezt a típust 
választották. Ha jól emlékszem, akkor Egyiptom a másik ilyen szereplő, amely egy 
hasonló konstrukciót választott. 
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Örülök annak is, hogy az évek során az ilyen típusú erőművekben szerzett 
tapasztalatokat már hasznosítani tudják, és azokat a korábbi technológiával, 
technikával, műszaki tartalommal kicserélve várhatóan egy jobb minőségű és nagyobb 
biztonságú létesítmény kialakítása fog megtörténni. 

Tehát én a magam részéről minden tekintetben optimista vagyok, és szeretném 
megköszönni ezt a nagyon komoly, alapos, minden fontos kérdésre kiterjedő 
tájékoztatást. Azt tudom mondani, hogy további sok sikert kívánok az önök munkájához. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. További kérdés van-e? (Nincs jelentkező.) 

Nem látok. Akkor megkérem miniszter urat, hogy az elhangzott kérdésekre adjon 
választ. Öné a szó. 

Süli János reflexiója 

SÜLI JÁNOS tárca nélküli miniszter: Köszönöm szépen a kérdéseket, a bátorító 
hozzászólásokat is. Akkor kezdem képviselő úrnak, Szakács László úrnak a válasszal. 

Elhangzott, hogy a kormány így döntött, nem így döntött. A parlament döntött 
egyébként még 2009. március 30-án, akkor még a szocialista kormány terjesztette be a 
parlament elé. Akkor még négy párt volt a parlamentben, négypárti támogatást élvezett 
a projekt, akkor 95,4 százalékos támogatást adott. Aztán értelemszerűen a kassza 
átvételekor meg a 2008-as gazdasági világválság eredményeként is érdemi előrehaladás 
’14-ig, hisz az volt a… Műszakilag tudtuk végig, hogy mit akarunk csinálni, csak a 
finanszírozás kérdése vált bizonytalanná, hisz üres kasszát kaptunk, ez is ismert, a 
nemzetközi pénzügyi helyzet sem volt a legrózsásabb, és akkor ’14-ben az orosz fél tette 
ezt az ajánlatát, hogy 80 százalékban megfinanszírozná ezt a blokkot. Tehát ezt például 
a brüsszeli Bizottság is méltányolta, hogy Magyarország mást nem választhatott. Ezért 
is engedte úgy tovább a projektet, hogy nem volt versenyeztetve, annak ellenére 
elfogadta a magyar fél elveit, hogy miért az orosz fél ajánlatát fogadta el. Tehát az 
előélethez hozzátartozik a finanszírozás kérdése. 

Az orosz fél által gyártott blokkok a világ élvonalában lévő blokkok, a legtöbbet az 
elmúlt időszakban ő építette, ő helyezte üzembe mind otthon, mind külföldön. Kínában, 
Indiában, ahogy mondtam is, folyamatában most is épít blokkokat. Tehát a legtöbb 
tapasztalata neki van.  

Itt elhangzott egy picit félreérthetően, hogy akkor Kovács Pál államtitkár úr 
hogyan került be a rendszerbe vagy miért került be. (Dr. Szakács László közbeszól.) Nem 
úgy, csak arra utalt, hogy Aszódi úr azért nincs a rendszerben, mert csúszás volt. Tehát 
itt nem személyes felelősségek okozták akár Aszódi úr vagy Kovács Pál úr cseréjét, 
hanem, akkor is elmondtam, egy új fázisába érkezett a projekt, az előkészítő fázisból a 
megvalósítás fázisába. Aszódi úr egy egyetemi oktató ember, Kovács Pál pedig egy ilyen 
szakon Oroszországban végzett mérnök, atomenergiás gyakorlattal, csak ez indokolta. 
Mi nem tudtuk érdemben befolyásolni az orosz csúszással kapcsolatos dolgot. 
Egyértelműen az egyik része, mint mondtam, a brüsszeli leállítás, a másik része pedig 
az, hogy a leállítást követően az orosz fél a közel hatszáz mérnököt, akik ezt a mennyiségű 
dokumentációt el kellett hogy készítsék, nehezen tudta újra integrálni a projekt mellett. 
Tehát ezt csak a félreértések vagy a félbehagyott mondatok miatt. 

Pont kint volt ön, amikor a visszafizetés pillanatnyi állapotáról beszéltem. Akkor 
elmondtam, hogy 110 számlára van fölosztva a teljes beruházás. Ez azért jó, mert így az 
utolsó, próbaüzem-lezárás, kereskedelmi üzemre való alkalmasság idejére is marad a 
projektben pénz, amivel ösztönözni tudjuk az orosz felet a befejezésre és a jó minőségű 
befejezésre. Eddig kifizettünk 23 számlát az elmúlt időszakban. Az egyes fázishoz 
kapcsolódóan 30 számla volt tervezve, és itt sem volt semmilyen olyan, hogy megéri, 



13 

nem éri meg, vagy gondot jelent az orosz finanszírozás. Ez egy biztonságos hitelkeret, 
ami rendelkezésre áll a beruházás időtartamára, és ebből a 23 számlából már 
visszafizettünk 19-et, előtörlesztettük, és ezt mindenféle költségtől mentesen, ahogy a 
szerződés tartalmazza, tehát egy az egyben fizethetjük vissza, amit fölvettünk a banktól 
pénzt, azt akkor egy az egyben tudjuk fizetni. 

A magyar vállalkozókról azt tudom mondani, hogy versenyeztetésben történik 
mindenkinek a kiválasztása. Az elhangzott nevek közül egy biztosítási szerződés van a 
biztosítási céggel, amit nemzetközi közbeszerzésben hirdettünk meg. Ezt magyar 
biztosító nyerte. Nem tudunk mit mondani, indulhatott volna akármelyik nemzetközi 
biztosító is; nem is indult. Ez kapcsolódhat Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe. 

A munkákkal kapcsolatban a területen: a Paks I. terület-előkészítési 
munkálataiban nyertek közbeszerzésen a Mészáros úr érdekeltségi körébe tartozó cégek, 
de az nem az orosz félnek, nem nekünk, hanem az a Paks I.-nek a feladata, hogy a 
területet előkészítse számunkra. 

A West Hungária Bau tulajdonképpen egy két éve húzódó, többször meghirdetett 
közbeszerzési eljárás keretében nyert, ezáltal tulajdonképpen, mivel már háromszor 
volt, harmadszor volt meghirdetve, persze, hogy az ár egyre pontosabb lett részéről is, 
hisz egyre többször mi nem tudtuk a beruházást megkezdeni, hisz az a tervezett ár, amit 
a Paks II. tervezett rá, nem volt elég egyetlenegy beruházó vonatkozásában sem. Tehát 
nem tudtunk nyertest hirdetni. Többen indultak korábban, és a legutolsó körnél már 
nem tudom, hogy hányan indultak, de egyre finomította a vállalkozó számára is az árat, 
hisz már harmadszor adott ajánlatot. Tehát, mint mondtam, más ügyben nem is fogunk 
mi közbeszereztetni meg versenyeztetni, az orosz fél fog. Kötelezően 55 százalékát a 
brüsszeli Bizottság előírta, mivel Magyarország nem versenyben adta oda a munkát az 
orosz félnek, így az 55 százalékát a munkáknak európai uniós szabályok szerint kell majd 
megversenyeztetni. 

Ennek keretében már lényeges versenyek lebonyolításra kerültek, mint a 
turbinagenerátor-sziget. Ezt a GE, a General Electric és az Alstom nyerte, ez amerikai és 
francia kooperáció. A védelmi rendszerek beszállítója szintén versenyben a Siemens és 
a Framatome lett, ez is francia-német konstrukció. Tehát mi azt látjuk, ahogy a 
földmunkáknál beszéltük, hogy egy nemzetközi, német mélyépítő cég mellett, amely 
nagy tapasztalatokkal rendelkezik, ebben a dologban fontos, hogy magyar vállalkozók és 
európai referenciával rendelkező európai beszállítók is megjelenhetnek. Ezzel mi azt 
gondoljuk, ahogy eddig az 1-4. blokkok is a világ élvonalába tartoztak, mindig a 25 
legjobb blokkba számítottak a paksi VVER-blokkok összehasonlításában, ugyanúgy, 
ugyanilyen blokkot szeretnénk majd 60 évre megépíteni, hogy a világ élvonalába tartozó 
blokkok legyenek. Tehát az átláthatóságra mi is nagy hangsúlyt fektetünk. 

A pénzügyi elszámolás kérdése, a számlák kiállítása. Tehát azért, hogy egyértelmű 
legyen a vállalkozói felelősség, az orosz fél fizet, minden alvállalkozót ő választ ki. Ott a 
magyar érdekek úgy vannak érvényesítve, hogy az orosz fél által előszerződött 
vállalkozót a magyar fél az Országos Atomenergia Hivatallal együtt minősíti, illetve van 
még egy telephelyi biztonsági tanúsítvány, amiben az egyéb, általános kérdések vannak 
vizsgálva, akár ezt nevezhetnénk egy „C” típusú átvilágításnak, hogy a külföldi 
vállalkozások is megfelelően, garantáltan tudják ezt mind szakmai, mind 
nemzetbiztonsági, mind nukleáris biztonsági érdekből. Tehát teljeskörűen itt a folyamat 
minősítve van. Akkor kötjük meg a végleges szerződést, ha mindenféle szempontból 
megfelel a vállalkozó a munkák elvégzésére.  

Ha az orosz fél teljesít, a teljesítésigazolást kiállítjuk részére. Ezen 
teljesítésigazolás alapján készít két számlát. A számla 80 százalékát az orosz bank 
fogadja be, a 20 százalékát a magyar Államadósság Kezelő Központ. Amikor beérkezik 
Magyarországra ez a számla, egy majd’ 90 lépésből álló ellenőrzési lépcsőnek vetjük alá, 
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nyolc szervezet igazolja le. Tulajdonképpen nem fel van véve a hitel, és egy szekrényben, 
páncélszekrényben itt tartjuk, hanem az aktuális számla kifizetésekor történik 
pénzmozgás. Ez is garantálja, a konstrukció biztosítja, hogy a beruházás végéig megvan 
a pénz, nem költhető el másra, csak a beruházásra. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, a 
vállalkozók átláthatóságával, pénzügyi határidőkkel, visszafizetési garanciákkal 
kapcsolatban ennyit tudok önnek mondani. 

Hadházy úrnak köszönjük a támogató észrevételt. Egyetértek, nagyon fontos, 
hogy jó vállalkozókat vonjunk be a projektbe, és végig átláthatóan. A legfontosabb 
részünkről is a biztonság. Mindig is hangsúlyoztuk, hogy egy ilyen beruházásnál igen 
fontos a határidő, hogy amit elterveztünk, mi is, műszakiak, szeretnénk mindig 
határidőre elvégezni, de ennél fontosabb az, hogy mi műszakiak azt is mérlegelni tudjuk, 
hogy a minőségnek és a biztonságnak mindig a határidő előtt kell lenni, hisz egy 60 évre 
megépített műről van szó, amit úgy kell megépítenünk, hogy 60 évig olcsón biztosítsa 
Magyarország számára a villamos energiát. 

Köszönöm a bátorító szavakat még egyszer. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr, a válaszokat. Megnyugtató volt hallani, 

hogy több határidő tekintetében is érdemi előrehaladás történt. Nagyon reméljük, hogy 
év végéig benyújtásra kerül a földmunkák engedélyezési terve teljes körben, 
teljeskörűen, és így tavaszra meglesznek azok az engedélyek, amelyek alapján az érdemi 
beruházás, legalábbis a földmunkák terén, elkezdődhet. Valamint az is nagyon fontos 
információ, amit miniszter úr elmondott, hogy az összes engedélykérelem beadásra 
került nyáron, így jó eséllyel jövő őszre a teljes létesítési engedély kiadásra kerülhet. 

Abszolút egyértek azzal, amit miniszter úr mondott, hogy a minőség és a 
biztonság mindenekfelett áll. Valamennyien azt gondoljuk, felelős döntéshozói a magyar 
parlamentnek, hogy egy ilyen horderejű beruházásnál az nem lehet kérdés, hogy ezeket 
a kérdéseket szavatolni kell, hiszen, ahogy miniszter úr is említette, 60 évre készül ez a 
beruházás, és szeretnénk, hogyha ugyanolyan kiváló minőségű és minden ellenőrzés 
során biztonságosnak minősített blokkok épülnének, mint az a korábbi négy blokk 
építése esetén megtörtént. 

Úgyhogy bízom abban, hogy ez a pontos és alapos munka a későbbiekben is 
folytatódik, erre a miniszter úr személye is a garancia. Bízunk abban, hogy jövőre az 
érdemi beruházás megindul, és ahogy Hadházy alelnök úr is elmondta, szeretnénk azt is 
látni, hogy minél több magyar vállalkozó tudjon ebben dolgozni, hiszen mi, délvidéki 
képviselők Baranya és Tolna megyében is úgy gondoljuk, hogy számunkra ez a paksi 
beruházás a debreceniek BMW-gyára vagy éppen a kecskemétiek Mercedes-gyára, 
hiszen ez egy akkora volumenű beruházás, amely hosszú évtizedekre meghatározza az 
egész térség jövőjét. 

Köszönöm szépen miniszter úrnak, Kovács Pál államtitkár úrnak és kollegáiknak, 
hogy a rendelkezésünkre álltak. Az 1. napirendi pontot lezárjuk. Miniszter úrnak és 
kollegáinak szép és eredményes napot kívánunk! (Süli János: Köszönöm.) Köszönjük 
szépen. 

Tagjelölés a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába   
(A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 9. §-a 
alapján) 

Köszöntöm dr. Gottfried Péter urat, és megkérem, hogy foglaljon helyet az 
előterjesztői asztalnál.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, melynek témája a 
Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsába történő tag jelölése. 
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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 9. §-a alapján a 
jegybank Monetáris Tanácsába a magyar Országgyűlés jelölhet tagokat, az Országgyűlés 
felhatalmazása alapján pedig ezt a feladatkört az Országgyűlés a Gazdasági bizottságra, 
tehát ránk testálta. 

Ennek a mai napirendi pontnak éppen az a feladata, miután a Monetáris Tanács 
egyik tagja, dr. Báger Gusztáv 2020. december 31-ei hatállyal lemondott a 
megbízatásáról, ezért 2021. január 1-jétől új tagot kell delegálni a Monetáris Tanácsba.  

Arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy a mai bizottsági ülés napirendjének 
a végén egy határozattal döntsünk majd arról, hogy dr. Gottfried Pétert javasoljuk a 
Monetáris Tanács tagjának.  

Aki elolvasta Gottfried úr önéletrajzát, az láthatja, hogy egy olyan diplomatáról 
beszélünk, aki a teljes Európai Unió hivatalrendszerét, annak felépítését tökéletesen 
ismeri. Azt gondolom, hogy olyan nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik, amely a 
Monetáris Tanácsban végzendő feladatához is kellő alapot szolgáltat. Gyakorlatilag az 
életrajzából látható az, hogy az elmúlt évtizedeket különböző pozíciókban, de részben 
kormányzati munkával, részben nemzetközi kapcsolatokban töltötte el, 2010 óta pedig 
Orbán Viktor miniszterelnök úr főtanácsadója az európai uniós ügyekben. 

Én azt gondolom, hogy a kormánypártok jelölésével egy olyan személlyel bővülhet 
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, aki azt a felelős monetáris politikát, amelyet 
eddig a jegybank képviselt, tovább tudja erősíteni. Olyan döntéseket tud előkészíteni, 
olyan addicionális információkkal tudja ellátni a Monetáris Tanácsot is, amelyek a 
nemzetközi pénzügyi világ aktuális döntéseivel kapcsolatosak, és amelyek abban 
segítenek nekünk különösen a Covid-járvány idején, ennek a gazdasági hatásait 
leküzdendő a későbbiekben, amely mindenképpen tovább fogja erősíteni és segíteni a 
Monetáris Tanács munkáját. 

A jelölt meghallgatása a szokásos menetrendben történik. Arra kérném majd 
Gottfried urat, hogy egy expozéban egészítse ki az önéletrajzából megszerzett 
információkat, és azokat az információkat juttassa el a bizottság tagjainak, amelyet 
fontosnak gondol a szavazás előtt. Utána képviselőtársaimnak lehetősége nyílik arra, 
hogy a jelölthöz kérdéseket intézzenek. Szeretném kérni önöket arra, hogy kifejezetten 
a Monetáris Tanács-tagsággal kapcsolatos kérdéseket tegyenek föl Gottfried Péter 
részére, utána pedig a jelöltet arra kérem, hogy az elhangzott kérdésekre adjon választ. 

Dr. Gottfried Péter jelölt úr, öné a szó. 

Dr. Gottfried Péter szóbeli kiegészítése 

DR. GOTTFRIED PÉTER jelölt: Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a 
megtisztelő szavait. Az elhangzottakat életrajzi adatokkal nem szeretném kiegészíteni, 
de valóban néhány gondolatot elmondanék arról, hogy miért tartom nagyon 
megtisztelőnek a jelölésemet erre a fontos posztra. 

Az elmúlt 30 évben, ahogy elhangzott, ugyan különböző beosztásokban és 
helyszíneken, de lényegében ugyanazért dolgozhattam: azért, hogy Magyarország ismét 
részese lehessen annak a világnak, ahova mindig is tartozott, de onnan a történelem 
fájdalmasan kiszakította. Kivételes dolog volt részt vennem abban, hogy Magyarország 
beléphessen, majd beilleszkedhessen az európai és nemzetközi gazdasági 
intézményrendszerbe és keretrendszerbe, és tagjai lettünk az Európai Uniónak. 
Megtiszteltetés volt, hogy azért dolgozhattam, hogy ez Magyarországnak minél 
eredményesebb legyen gazdasági és társadalmi szempontból. 

Az európai uniós csatlakozáskor sokáig azt hittük, hogy Európa újraegyesülése a 
történelem vége. Aztán kiderült, hogy csak a kezdete annak a folyamatnak, ami 
átalakította a világgazdaságot és Európát is, és új kihívásokat jelentett nemcsak 
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Magyarországnak, európai uniós tagként, hanem magának az Európai Unió egészének 
is.  

Senki nem gondolta volna a csatlakozási tárgyalásaink lezárásakor 2002-ben 
vagy a csatlakozáskor 2004-ben, hogy milyen kihívások elé néz majd az egyesített 
Európa. Senki nem láthatta 20 évvel ezelőtt, hogy milyen viharok fognak végigsöpörni a 
világon és kontinensünkön, és hogy szükség lesz arra, hogy folyamatosan jó 
megoldásokat találjunk ezekre a nemzeti és európai szinten megjelenő kihívásokra. 

Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy a jelölésem annak is szól, hogy miként 
lehet az európai uniós és nemzetközi gazdasági területeken szerzett tapasztalataimat 
hasznosítani, hogy hogyan tudok hozzájárulni mindezekkel a magyar monetáris politika 
alakításához. 

A változások minőségét és sebességét egy példával szeretném illusztrálni, és 
felidézem azt az első reakciót, amit még 2008-ban Párizsban az OECD mellé rendelt 
nagykövetként az Európai Bizottság akkori tagjától, Frits Bolkestein úrtól hallottam egy 
előadásában. Ebben akkor arról beszélt, hogy az éppen akkor kirobbanó pénzügyi 
válságban nincs semmi rendkívüli. Úgy vélte, hogy a kapitalizmus természetéhez 
hozzátartoznak a válságok, ugyanúgy, mint a kereszténységhez a pokol és a 
mennyország. Nem kell tehát mást tenni, mondta, mint hagyni, a piaci erők végezzék el 
a tisztító munkájukat.  

Nem telt el 10 év addig, míg Mario Draghi az EKB elnökeként elmondta híres 
beszédét arról, hogy az euró megmentése érdekében az Európai Központi Bank kész 
bármilyen eszközt igénybe venni. 

Nagyot változott tehát a világ, és nagyot változott a gondolkodás arról, hogy 
hogyan kezeljük a kihívásokat. Azt gondolom, hogy egy ilyen időszakban nagy 
jelentősége van annak, hogy a monetáris politika mennyire képes előrelátni és időben 
reagálni a kihívásokra. Az elmúlt évek magyar monetáris politikája erre képes volt, 
időben reagált, és sikerült a monetáris politika eszköztárát ennek megfelelően 
átalakítani és alkalmazni. 

Úgy vélem, hogy bár jó lenne, nem tekinthetünk úgy a jövőre, mint a 
kiszámíthatóság és stabilitás garantált éveire és évtizedeire. Gyorsan változó világban 
élünk, a pandémia általában lelassította és visszavetette a gazdaságok 
teljesítőképességét, de egyben erősítette a differenciálódást is. A következő évek arról 
fognak szólni, hogy kik képesek aránylag gyorsan és jól alkalmazkodni és felzárkózni. 
Úgy gondolom, hogy egyszerre lesz szükség a kiszámíthatóságra, a megfontoltságra, a 
prudenciára, valamint a nyitottságra, egymás legjobb gyakorlatainak megismerésére és 
adaptálására, eddig nem alkalmazott megoldásokra és gyors cselekvőképességre. 

Ahhoz, hogy a magyar monetáris politika a legjobban tudja támogatni a magyar 
gazdaságban rejlő lehetőségek kihasználását, és hogy minél előbb elérjük azt a célt, hogy 
az európai gazdasági fejlettségi átlagot elérjük, ezen képességek mindegyikére szükség 
lesz. Az az ambícióim, hogy ehhez tapasztalataimmal hozzá tudjak járulni. 

Elnök úrnak, a bizottság tisztelt tagjainak a kérdéseire igyekszem legjobb 
tudomásom szerint válaszolni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság tagjainak adom meg a szót és a 
lehetőséget. Van-e kérdés a jelölttel kapcsolatban vagy kérdés a jelölthöz? (Nincs jelzés.) 
Nincs. Köszönöm szépen.  

Akkor nem marad más hátra, mint a szavazás. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, 
aki támogatja dr. Gottfried Péter úr jelölését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris 
Tanácsába, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen. Ki 
az, aki nemmel szavazott? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
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tartózkodás. A parlament Gazdasági bizottsága a Magyar Nemzeti Bank Monetáris 
Tanácsának tagjává dr. Gottfried Pétert ajánlja a parlamentnek. 

Köszönöm szépen jelölt úrnak, hogy elfáradt a bizottság ülésére és segítette a 
munkánkat. A 2. napirendi pontot ezzel lezárjuk, Gottfried Péter úrnak pedig a 
következő időszakra sikeres és eredményes munkát kívánunk. Köszönjük szépen. 

Egyebek 

A 3. napirendi pontra térnénk át, tisztelt képviselőtársaim, az egyebek. Van-e 
valakinek bejelentenivalója? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor arról szeretném 
önöket tájékoztatni, hogy a tervek szerint 24-én, tehát jövő hét kedden, délelőtt 9 óra 
30-kor lesz a következő bizottsági ülésünk, ahol többek között Rogán Antal miniszter 
urat hallgatjuk meg, illetve részletes viták lesznek, amelyeket majd le kell folytatnunk. 
Erről természetesen időben tájékoztatást kapnak képviselőtársaim. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vett a bizottság mai ülésén, és 
biztosította a határozatképességét. A bizottsági ülést bezárom, önöknek pedig szép és 
eredményes napot kívánok. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc) 

  Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


