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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 57 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

HENDE CSABA (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelt Bizottság! Az ülést megnyitom.  

Mai ülésünkön Ágh Pétert B. Nagy László, dr. Bajkai Istvánt Böröcz László, 
Nyitrai Zsoltot dr. Vejkey Imre, Salacz Lászlót Herczeg Tamás, Hajdu Lászlót Arató 
Gergely, Hiszékeny Dezsőt pedig dr. Varga László képviseli. Ennek alapján 
megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. 

Kérem, hogy most szavazzunk a napirend elfogadásáról! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy bizottságunk 28 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 
2 tartózkodás mellett a mai napirendjét elfogadta.  

Az orosz-ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó 
P/18373. számú javaslat  
(Politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitája a HHSZ 
82. § alapján) 

Első és egyetlen napirendi pontunk a P/18373. szám alatt benyújtott, az orosz-
ukrán háborúról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat. Eljárásunk a politikai 
nyilatkozatra vonatkozó javaslat részletes vitája a határozati házszabály 82. §-a alapján. 
Előterjesztő a Külügyi bizottság, amelynek képviseletében köszöntöm Németh Zsolt 
elnök urat. A feladatkörrel rendelkező tárca a Külgazdasági és Külügyminisztérium, 
amelynek képviseletében dr. Sztáray Péter államtitkár urat köszöntöm ülésünkön.  

Tájékoztatom önöket arról, hogy /1. sorszám alatt Arató Gergely, Keresztes 
László Lóránt, Lukács László György, Tóth Bertalan és Szabó Timea képviselői 
módosító javaslatot nyújtottak be, ugyanakkor TAB saját módosítási szándék nem 
érkezett.  

Kérem egyrészt Németh Zsolt elnök urat, hogy az előterjesztő képviseletében, 
majd pedig államtitkár urat, hogy a kormány képviseletében szíveskedjenek nyilatkozni 
a képviselői módosító javaslattal kapcsolatos álláspontjukról. Parancsoljanak! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm szépen, elnök 
úr. Tisztelt Bizottság! Gondolom, mindenki előtt ott van a politikai nyilatkozat. Ennek 
a politikai nyilatkozatnak a szükségességéről talán most nem nagyon kell szólnom. A 
Külügyi bizottság tegnapi ülésén egyhangúlag elfogadta ezt a nyilatkozatot. Bízom 
abban, hogy ez az egyhangúság folytatódni fog. Végső soron ebben a nyilatkozatban 
rögzítettük a legfontosabb magyar állásponti elemeket, amelyekből azt szeretném 
kihangsúlyozni, hogy egy új politikai helyzetben Magyarország egyértelműen kiáll 
Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, illetőleg elítéli az orosz katonai 
agressziót, amit elkövetett, és minden egyes lényegi magyar álláspontra kitér.  

Talán még azt hangsúlyoznám, hogy fontosnak tartjuk azt az egységet, ami a 
nyugati világban kialakult az elmúlt időszakban, EU-, ET-, NATO-, V4-szinten 
folyamatosan tapasztalhatjuk, hogy sikerül egy közös álláspontot kialakítani. Vannak 
persze olyan kérdések, amelyekben a magyar álláspont karakteres, és ilyen értelemben 
nem része ennek a konszenzusnak. Itt mindenekelőtt a fegyvertranzitra utalok a 
magyar-ukrán határon keresztül, illetőleg az energetika területére nem kívánjuk a 
szankciók kiterjesztését sem támogatni, sem pedig elfogadni, érthető okokból.  

Ezzel függ össze a módosító javaslattal kapcsolatos álláspontom is, ami most már 
nemcsak az enyém, hanem a Külügyi bizottságé is. A Külügyi bizottság 7:3 arányban 
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elutasította ezt a módosító javaslatot. Nem mintha ne kellene az elkövetkezendő 
időszakban megvizsgálni azt a helyzetet, ami a paksi erőmű körül kialakulhat, illetőleg 
ne kellene megvizsgálni azt a helyzetet, ami a Nemzetközi Beruházási Bank körül 
kialakulhat, de egyelőre időelőttinek tartjuk ezeket a javaslatokat. Magyarország azon 
az állásponton van, hogy amennyiben mód van arra, hogy megvalósítsuk a paksi 
erőművet abban a keretben, amelyben az elmúlt években ezt szándékoztuk, akkor erre 
kívánunk törekedni, illetőleg a pénzintézetekkel kapcsolatban az Európai Unió 
taxatíven határozta meg a szankció alá veendő bankokat, és ez jelen esetben egyébként 
még nem terjed ki a Nemzetközi Beruházási Bankra. 

Tehát ezek voltak a legfontosabb indokok, amelyek miatt ezt a javaslatot mi nem 
tudtuk támogatni, de tekintettel arra, hogy a politikai nyilatkozat szövegét semmilyen 
módosító javaslat sem érintette, bízom benne, hogy abban a törzsszövegben egyet 
tudunk érteni, és akkor az európai, a nemzetközi egyetértéssel összhangban a magyar 
Országgyűlés is ki tud alakítani egy olyan álláspontot, ami fontos üzenet lehet a 
nemzetközi partnereinknek, hiszen nyilvánvalóan erről a politikai nyilatkozatról 
nagyon kevés nagykövetség nem fog majd jelentést küldeni a kiküldő országnak. Fontos 
lenne demonstrálnunk, hogy a háború kérdésében is tudunk egyetérteni, nagyon 
kívánatosnak tartanám ezt. Köszönöm szépen a figyelmüket.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár úr! 
 
DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A kormány 
fontosnak és időszerűnek tartja a jelen állásfoglalást, amelyben az Országgyűlés 
politikai nyilatkozatban nyilatkozik meg az orosz-ukrán háborúról. Viszont a módosító 
javaslatokat a kormány nem tudja támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom, és a már jó régóta jelentkező 

Arató Gergely képviselő úrnak az imént megnyílt vitában a szót megadom.  
 
ARATÓ GERGELY (DK): Köszönöm szépen. Biztosra akartam menni, mert nem 

mindig találom a gombot, de ezek szerint most sikerül. (Közbeszólás.) Kis öröm is 
öröm.  

Tisztelt Bizottság! Ha megengedik, komolyabbra fordítanám a szót, mert amúgy 
nagyon komoly témáról beszélünk. Van arról véleményem, de ha megengedik, ezt most 
nem mondom el, hogy mit gondolok arról az eljárásról, hogy ez a nyilatkozattervezet 
elénk került, mit gondolok arról, hogy miért trükközik a Fidesz még ebben az ügyben 
is, még egy olyan ügyben is, amikor valóban a nemzeti egység megteremtése lenne a cél. 
Azonban ez most nem témája ennek a vitának, így inkább arról beszélnék, hogy miért 
tartottuk fontosnak ezt a két módosító indítványt benyújtani, vagy egy módosító 
indítványt két összetartozó ponttal.  

Úgy véljük, hogy nem lehet félreérteni és nem lehet félremagyarázni az európai 
partnereink, az Európai Unió álláspontját, mint ahogy nem lehet félremagyarázni - 
vagyis meg lehet próbálni félremagyarázni, de nem érdemes - az Európai Parlament 
egyébként az összes magyar képviselő támogatásával megszületett döntéseit sem. 
Konszenzus van abban, hogy nem lehet folytatni Oroszországgal a nukleáris 
együttműködést, egy olyan országgal, amely egy agresszív háborúban nukleáris 
létesítményeket támad, őt nem lehet partnernek tekinteni egy nukleáris 
együttműködésben. Ebben a javaslatban mi most nem Paks II. sorsáról mondunk 
véleményt; arról mondunk véleményt, hogy ezt az oroszokkal, a Roszatommal nem 
lehet folytatni a jelenlegi politikai helyzetben. Ez nem független ugyan attól, hogy ez 
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európai uniós egyértelmű döntés és irány is, de emellett ez magyar nemzeti érdek is: 
nem lehet ilyen partnerrel megépíteni Paks II.-t biztonságos módon. 

Hasonló a helyzet a Nemzetközi Beruházási Bankkal is. Rajtunk és 
Oroszországon kívül ebből lényegében már az összes ország kilépett, csak a magyar 
kormány ragaszkodik ehhez a korábbi tévedéséhez makacsul, miközben teljesen 
egyértelmű ebben az ügyben is az, hogy mi az európai irány és mi Magyarország érdeke.  

Azt gondolom, azzal, hogy elfogadtuk az előterjesztett javaslatot a Külügyi 
bizottságban, meglehetősen messzire elmentünk a rugalmasságban, a nemzeti egység 
keresésében. Helyes és hasznos lenne, ha ebben a két kérdésben a Fidesz lenne az, aki 
keresi a kompromisszumot, és keresi az együttműködést az ellenzékkel is.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Dr. Vejkey Imrét illeti a szó. 
 
DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem az az 

álláspontom, hogy az egyesített ellenzék által benyújtott módosító javaslatnak mind a 
két kiegészítése kifejezetten jogellenes, kifejezetten mind a két része egy jogellenes 
cselekményre hívja fel a kormányt, ugyanis nem a kormány döntése, hogy mit akar 
tenni vagy mit nem, hanem országgyűlési döntés született erről, s az országgyűlési 
döntést hajtja végre a kormány mind a két esetben. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Dr. Keresztes László Lóránt következik, majd pedig Balla 

György. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Vejkey képviselő úrra szeretnék csak reagálni. Ez egy politikai nyilatkozat, amelyhez 
megtettük a módosító javaslatot, és azt hiszem, egy politikai nyilatkozatban lehet ilyen 
világos utalást tenni.  

Felhívom Vejkey képviselő úr figyelmét, hogy ezt a szöveget mi az Európai 
Parlamentben minden magyar képviselő által elfogadott szöveg alapján nyújtottuk be, 
a Fidesz európai parlamenti képviselői támogatták szavazatukkal ezt a kiegészítést, 
amit mi benyújtottunk. Én is szeretném megerősíteni azt, amit képviselőtársam 
elmondott, hogy meggyőződésünk szerint ez a magyar nemzet érdeke, ezért kérjük, 
hogy a módosítót támogassák. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Balla György! 
 
BALLA GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány apróságot 

szeretnék mondani. Egy, nem tudom, hogy Arató Gergely mire gondolt, amikor ennek 
a politikai nyilatkozatnak a benyújtásával kapcsolatban emelt kifogást. Ezt a politikai 
nyilatkozatot az Országgyűlés Külügyi bizottsága nyújtotta be. Kétségkívül, a pontos 
szöveg megismerésére nem állt mérhetetlenül sok idő mindenki számára, de én - lehet, 
hogy nincs igazam - vagyok olyan jó véleménnyel a magyar ellenzékről, hogy mondjuk, 
egy másfél oldalas szöveg elolvasása azért nem okoz számukra hihetetlenül nagy 
problémát; lehet, hogy nincs igazam, merthogy a Külügyi bizottság üléséről meg 
kivonultak.  

Keresztes Képviselő Úr! Pontosan tudja, nem hiszem, hogy itt van értelme az 
ellenkezőjét állítani, hogy a magyar képviselők a Paksra vonatkozó részeket, tehát az 
atomenergiára vonatkozó részeket nem szavazták meg, az ellen szavaztak. Az egész 
javaslatot, amely a béke megteremtését szolgálja, szavazták meg, mást nem.  

Ami pedig a módosító javaslatban szereplő két javaslatot illeti: az Európai Unió 
meghozta a pénzügyi szankciós listáját, és ebben az a bank, amelyről önök beszélnek, 



9 

nem szerepel; mi csatlakoztunk hozzá. Van olyan Magyarországon működő bank, amely 
szerepel benne, látjuk is, hogy mi a következménye. Elfogadtuk, semmit nem akartunk 
megakadályozni, támogattuk, az a bank ma csődöt jelentett, és ahelyett egyébként az 
alapnak kell helytállnia, tehát végső soron a magyar adófizetőknek kell egyébként 
helytállni, és vannak nagyon sokan, akik így sem lesznek teljes egészében kártalanítva, 
mert az összeghatár, amivel a bank tartozik nekik, jóval magasabb. Tehát az a betéti 
összeg, amit ők egyébként birtokoltak - mert vállalkozásnak van ott a pénze, nemcsak 
magánszemélyeknek -, jóval magasabb, mint amit a törvény szerint egyébként az 
alapnak kártalanítania kell és lehet. Tehát én semmi olyan javaslatot, ami egyébként 
nem feltétlenül árt az agresszornak, de magunkat is lábon lőjük vele, nem fogok 
támogatni.  

Paks ügyében meg ugyanazt az álláspontot képviselik, mint a Covid alatt, amikor 
azt mondták, hogy önök nem oltásellenesek, csak bizonyos oltásokat elleneznek - pont 
azokat, amelyek rendelkezésre álltak, amelyekből volt. Mindenki tudja, hogy Paks 
bővítése csak ugyanolyan technológiával, csak ugyanolyan módszerekkel, magyarul az 
orosz partner segítségével hajtható végre. Akkor miért nem azt mondják, hogy ne legyen 
atomerőmű? Mondják ki nyíltan, legalább ne sunnyogjanak!  

Hozzáteszem, nyilvánvalóan nem fogjuk támogatni, hogy gyakorlatilag 
Magyarország teljes energiabiztonságát egyébként egy ilyen politikai ötlet miatt 
veszélybe sodorják. Energia nem lehet a szankciók része. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Dr. Szakács László következik.  
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak pár gyors 

reakció. Szerintem sem sértjük meg egyébként a korábbi határozatokat akkor, ha most 
egy politikai jellegű állásfoglalást tesz le a bizottság az asztalra. Gondolom, biztosan 
nem érte egyébként a kormánypárti képviselőket ez a kettő követelés nagyon-nagyon 
meglepetésként, hiszen egyiket sem tartottuk titokban, a kezdetektől fogva mondtuk 
mind a kettő követelésünket, hogy mi mit javaslunk, és hogy függesszék fel ezt a kettő 
projektet.  

Szerintem a paksi beruházás tekintetében rögtön az energiabiztonsággal érvelni 
- önmagában egyébként maga ez az érvelés lövi magát lábon. Hat éve csúszik az a 
projekt. Ha most vélhetően csúszik még egyet - egyébként is fog - azért, mert azt 
gondoljuk, hogy ez a helyes út ebben, akkor szerintem egyébként olyan nagyon nagyot 
nem vállalunk, még akkor sem, ha éppen, ha jól értem, akkor ma szavazunk majd arról, 
hogy most már elég lesz, ha oroszul megcsinálják a dokumentációt, csak legyen már 
valamilyen dokumentációja ennek a beruházásnak. Ez az egyik része. 

A másik a pénzügyi oldalon a Sberbank bedőlése, és ott az OBA-val való 
helytállás. Én ott azért csak javaslom a magyar államnak természetesen, ugyanúgy, 
ahogy egyébként minden betétesnek, hogy hát azért a végrehajtásban csak részt kellene 
venni, illetve be kell jelenteni természetesen az igényeket azért, hogy ne a magyar 
adófizetőknek kelljen, hisz azt mindenki tudja, a magyar adófizetők ezt megelőlegezik, 
majd utána ezt vissza kell venni. Ez olyan, mint a Munkaerőpiaci Alap, ott is a 
felszámolónak azért be kell jelenteni. Tehát azt gondolom, hogy ilyeneket azért 
hangosan meg ne mondjunk.  A magyar adófizetők ezt megelőlegezik, és ha ez nem 
kerül vissza a magyar államkasszába, akkor valaki hibázott, valaki nem jól járt el. 
Egyébként, ha jól értettem az újságcikkeket ezzel kapcsolatban, a tőkemegfelelési 
mutatója, az eredménytartaléka ennek a banknak megfelelő fedezetet nyújt arra, hogy 
a betéteseket kifizessék. Tessék részt venni a végelszámolási eljárásban! Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnökként észrevételezem, hogy dr. Szakács László 
érvelése és az ellenzéki módosító javaslat között, amely mellett érvelt, alapvető 
ellentmondás van. Ön azt mondta, hogy ha már hat éve csúszik, miért ne csúszhatna 
még egy évet. Nem időleges felfüggesztésre vonatkozik a módosító javaslat, hanem szó 
szerint azt mondja, hogy felszólítjuk a kormányt, hogy szüntessen be a Roszatommal 
mindenféle együttműködést, ami az atomerőmű fölépítéséről szól. A kettő nem látszik 
fedésben lenni. Ezt csak elnökként jegyeztem meg.  

Dr. Keresztes László Lórántnak adom meg a szót, és ha Szakács képviselő úr 
reagálni akar, akkor majd utána. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Balla képviselő úrnak szeretnék válaszolni. Úgy látom, hogy ön áldozatává 
vált Deutsch Tamás valótlan facebookos közlésének, önt is megtévesztette Deutsch 
Tamás. A valóság az, hogy az Európai Parlamentben beterjesztett szöveg eredeti 
előterjesztésének eredeti változatában szerepel a miáltalunk most idecitált módosító 
javaslat, és valamennyi fideszes képviselő, aki jelen volt ekkor a szavazáson, erre igennel 
szavazott, és el is ismerte később Deutsch Tamás, tehát a Fidesz megszavazta. Nem volt 
olyan tartalmú módosító javaslat, amiről külön szavazott volna a Fidesz, és bármilyen 
módon érintette volna az atomenergia felhasználását. Tehát önt megtévesztette 
Deutsch Tamásnak a hazugsága, amit a Facebookon terjesztett.  

Az energiabiztonság kérdését említette a képviselő úr. Akkor jól értem, hogy a 
Fidesz továbbra is attól az Oroszországtól várja az energiabiztonságot, amely jól 
láthatóan semmibe veszi a nemzetközi jogot, semmibe veszi a nukleáris biztonságot, 
amely katonai támadást indított Európa legnagyobb atomerőműve ellen? Azoktól az 
oroszoktól várják a magyar energiabiztonságot, akik rakétákat lőttek ki radioaktív 
hulladéktárolók ellen? Attól az országtól remélik az energiabiztonságot, amelynek 
katonai támadásai nyomán megszűnt az áramellátás a csernobili atomerőműben, és így 
veszélybe kerültek az ott tárolt radioaktív hulladékok?  

Tehát jól értelmezem, hogy továbbra is Oroszországhoz kívánja kötni 
Magyarország energiapolitikai jövőjét és a magyar emberek biztonságát? Az 
oroszokhoz? Láthattuk az elmúlt 12 évben, hogy semmit nem oldottak önök azon a 
kiszolgáltatottságon, kitettségen, ami az energiapolitika szempontjából jellemző 
Magyarországra Oroszország felé, sőt elindították azt a Paks II. projektet, amely 
eladósítja Magyarországot az oroszok felé, amely az orosz technológiára alapoz, amely 
az orosz fűtőelemekre alapoz. Tehát minden szempontból gyakorlatilag bezárja a kört, 
és teljes mértékben kiszolgáltatottá teszi Magyarországot energiapolitikai szempontból, 
azzal az Oroszországgal szemben, amely semmibe veszi a nemzetközi jogot, amely 
megtámadott egy szuverén államot, amelynek a hadserege civil létesítményeket lő 
rakétával, és civil embereket gyilkol meg. Tehát jól értelmezem akkor Balla képviselő úr 
felszólalását?  

Még egy utolsó gondolat. Kritikaként fogalmazta meg talán, ha jól értettem, hogy 
mi nem beszélünk világosan az atomenergiát érintően. Azt hiszem, az LMP-t nem érheti 
az a vád, hogy ne fogalmaztunk volna világosan itt az elmúlt sok-sok évben az 
atomenergia megítélését érintően. Tehát nekünk igazából mindegy, hogy ki épít 
atomerőművet, mi úgy gondoljuk, hogy nem zöld, nem olcsó és nem biztonságos. De itt 
most nyilván egy másik helyzet van, egy háborús helyzetre reagálunk, és azt gondolom, 
hogy az az európai konszenzus, amelynek részesei voltak az önök fideszes európai 
parlamenti képviselői, be kell hogy gyűrűzzön a parlament döntésébe is, és ezért kérjük 
ismét, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Balla Györgynek adom meg a szót.  
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BALLA GYÖRGY (Fidesz): Csak világosan: iszonyúan álságosnak tartom azt a 

hozzáállást, amely azt mondja, hogy egy ország energiabiztonságát máshogy kell 
megteremteni, de nem mondja meg a módját, vagy ha megmondja a módját, akkor 
egyszerűen hazudik.  

Nem lehet, nem Magyarországon, Európában sehol vagy nagyon kevés helyen 
lehet energiafüggetlenséget elérni Oroszországtól. Tudja, ennek az az oka, hogy nincs 
másnak gáza. Az Északi-tengeren van, Németországban van egy kevés, egyébként meg 
minimális mennyiségek vannak, Romániában valamivel több, mint ami 
Magyarországon van. Van Magyarországon hazai gáztermelés, de ha abból kéne fűteni, 
meg ha abból kéne a vállalatokat egyébként energiával ellátni, elég komoly bajba 
kerülnénk.  

Én nem tudom, hogy önnek környezetvédőként egyébként mi a nagyszerű 
álláspontja az LNG-terminálokkal kapcsolatban, de megkockáztatom, lehet, hogy 
olcsóbb, és lényegesen környezetkímélőbb csővezetéken szállítani gázt, mint 
tankhajókon veszélyesen, iszonyú drágán és mérhetetlenül környezetrombolóként. Van 
szüksége Magyarországnak gázra vagy nincs? Van szüksége Németországnak gázra vagy 
nincs? Ön szerint a német kancellár a hihetetlen oroszbarátság miatt jelentette ki, hogy 
márpedig továbbra is üzleti partnerek lesznek Oroszországgal az energia területén? 
Azért, mert annyira oroszbarát, vagy egyszerűen azért, mert van annyi józan esze, hogy 
nem lehet az, hogy emberek fagyjanak meg, mert ilyen kinyilatkoztatásokat tesznek, 
mint önök. 

Nincs alternatíva. Kell törekedni az alternatíva megteremtésére, de nincs. Amiről 
önök beszélnek, hogy a megújuló meg ez meg majd palagáz, meg mit tudom én, 
micsoda, az nem megvalósítható jelenleg. Kell ebbe az irányba menni, de pontosan 
tudjuk, hogy ha ebbe az irányba megyünk, akkor nem a rezsicsökkentést 
veszélyeztetjük, hanem azt, hogy legyen ember, aki ki tudja fizetni azt az energiaárat. 
Az nem a rezsicsökkentés vívmányait tenné semmivé, hanem egész egyszerűen olyan 
döbbenetes áremelést jelentene, amit az emberek nem tudnak kifizetni. Arról nem is 
beszélve, hogy most ennek semmi relevanciája nincs, mert minden ilyen elképzelés 
megvalósításához szerintem körülbelül 10-15 éves infrastrukturális fejlesztésre lenne 
szükség. Nem lehet - mondjuk már ki ezt normálisan, ne hablatyoljunk! Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Dr. Szakács László!  
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Nagyon köszönöm, és ígérem, hogy nem fogom 

hosszú ideig rabolni az idejüket.  
Először is elnök úrnak reagálnék. Nyilvánvalóan nem az volt a 

hozzászólásomnak a veleje, hogy egy év; bízom benne, hogy akkor nem is fogta fel 
szóbeli módosítóként ezt elnök úr. Valójában az én hozzászólásomnak a veleje az volt, 
hogy régóta csúszik a paksi beruházás. Azt gondolom, hogy ezt tények is alátámasztják, 
és minden más is alátámasztja. Ha még tovább csúszik, akkor azzal szerintem úgy a 
politikai célt el tudjuk érni, ahogyan a gazdasági célt nem veszélyeztetjük, mert már 
régóta csúszik, még mindig ugyanaz a gazdasági cél. Tehát nem módosító indítványt 
szerettem volna előterjeszteni. Értem én, ha félre akarnak valamit érteni, akkor félre is 
értik, csak gondoltam, akkor legalább a jegyzőkönyv kedvéért ezt tegyük tisztába.  

Balla képviselőtársamnak mondanám csak az előzőhöz, hogy nyilvánvalóan 
mindenki függ Európában egyébként az orosz gáztól, csak nem mindegy, hogy 
mennyire. Európa átlagosan 40 százalékban függ az orosz gáztól, Magyarország 
85 százalékban függ az orosz gáztól, átkozottul nagy a különbség, több mint a duplája. 
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Amit ön 10-15 évre mond, azt most mértékadó szakértők számolják az Európai 
Bizottságban, és francia és angol javaslatok, illetve megfogalmazott tervek alapján 
olyan 3-5 év, ameddig lehet ezt érdemben csökkenteni; ehhez nyilvánvalóan kellenek 
infrastrukturális beruházások. Sokkal biztonságosabb is meg olcsóbb is egyébként egy 
csövön gázt szállítani, mint hajókon, ez tiszta sor, tehát azt gondolom, ezen nem kell 
nagyot vitatkozni, csak gondoltam, hogy a jegyzőkönyvben ez is legyen benne, hogy ezek 
a tények az állításokkal szemben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Sajnálatos, de nem sikerült eloszlatni a homályt Szakács 

képviselő úrnak, mert ismét csúszásról beszélt, a benyújtott módosító javaslat meg a 
teljes és végleges és azonnali leállításról beszél. Ezt magyarázom, képviselő úr, hogy a 
két dolog nem ugyanaz.  

Keresztes László Lóránt, parancsoljon! (Jelzésre:) Elnézést kérek! Dunai 
Mónikának kell szót adnom, mert kormánypárti következik. Most nyomta be, úgyhogy 
most jelent meg. Parancsoljon, képviselő asszony! 

 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! A bizottsági ülésnek ebben a szakaszában gyakorlatilag szinte kizárólag a két 
módosító indítványról beszél a baloldal. Igazából ennek a politikai nyilatkozatnak 
nagyon súlyos és nagyon komoly tartalma van, az eredetileg benyújtott politikai 
nyilatkozatnak. Én nem az időt szeretném húzni, de úgy gondolom, hogy fontos lenne 
nagyon rövid és határozott igent vagy nemet mondani az ellenzéknek arról, hogy 
támogatja-e azt a tíz pontot, amelyről most eredetileg tárgyalunk, mert azt gondolom, 
hogy félnek kimondani azt, hogy ezt nem támogatják, és ezért terelik a szót olyan másik 
kérdésekre, amelyek nem tárgyai az alapjavaslatnak.  

Tehát én most tisztelettel megkérdezem ellenzéki képviselőtársaimat, hogy 
támogatják-e azokat a pontokat, amelyek a nyilatkozatban benne vannak, támogatják-
e azt, hogy ne küldjünk katonákat és fegyvereket a háborús térségbe, támogatják-e azt, 
hogy mi elítéljük az orosz agressziót, támogatják-e azt, hogy kárpátaljaiakat és minden 
menekültet mi segítünk, és mi a békés tárgyalások pártján vagyunk.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most adom meg a szót Keresztes László Lórántnak.  
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Tisztelt Elnök Úr! Akkor azzal kezdem, hogy válaszolok Dunai Mónika képviselőtársunk 
kérdésére. Azt hiszem, hogy ezek fontos, időszerű kérdések, és beszélnünk kell az 
eredeti előterjesztésről is. Én nem vagyok egy félős típus - erre utalt a képviselő asszony, 
hogy itt félünk választ adni -, és nagyon határozottan tudom mondani, hogy támogatjuk 
az eredeti javaslatot, támogatjuk a javaslatban megfogalmazott politikai állításokat, 
tehát szeretném ezt egyértelművé tenni és rövidre zárni. Hozzáteszem, hogy 
támogatjuk, függetlenül attól, hogy mi lesz a sorsa a mi módosító javaslatunknak.  

Azt viszont határozottan nem támogatjuk, amit kimondott Balla képviselő úr, 
hogy a Fidesz gyakorlatilag ötlettelen, hogy milyen módon lehetne Magyarország 
energiafüggetlenségét megteremteni, vagy legalábbis csökkenteni a kitettséget 
Oroszország felé, és belelavíroznák Magyarországot egy olyan projektbe, ami aztán 
bezárja a kört, és teljes mértékben kiszolgáltatná Magyarországot; ezt nem támogatjuk. 
Ezért terjesztettük elő azt a javaslatot, amellyel egyébként egyetértettek az önök fideszes 
európai parlamenti képviselői. 

Nem igazán értettem az érvelést, de valóban nem érzem, hogy most kell 
lefolytatni az energiapolitikai vitát. Nem igazán értettem az összefüggést a mostani 
rezsiárak, illetve egy olyan új atomerőmű megvalósításának a projektje között, aminél 
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látható, hogy az oroszok eddig alkalmatlanok voltak, hogy leszállítsák a megfelelő 
tervet, tehát engedélye sincs a Paks II.-nek. Ha itt minden flottul menne, akkor is talán 
2030-31-ben lenne egyáltalán működő Paks II., és azt tudjuk, hogy brutálisan drága. Itt 
elfelejtették önök beleszámolni a leszerelés költségeit, a nukleáris hulladékok 
elhelyezésének a költségeit, a hűtés költségeit. Tehát nem a jelenleg működő 
atomerőmű költségeivel és áramárával kell számolnunk, amikor a Paks II.-ről 
beszélünk, de ez valóban nagyon kifeszítené ennek a bizottsági vitának a kérdéskörét. 

És akkor még egy utalás: azt sem állíthatja Balla képviselő úr, hogy mi nem is 
csak ebben a ciklusban, az elmúlt években, az elmúlt ciklusokban ne tettünk volna az 
asztalra számtalan javaslatot, amely meggyőződésünk szerint a magyar nemzet érdekét 
szolgálja, és az Oroszország felé való kitettséget csökkenti.  

Bezárva a felszólalást azt tudom mondani Dunai Mónika kérdésére, hogy 
támogatni fogjuk a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Arató Gergely következik.  
 
ARATÓ GERGELY (DK): Tisztelt Bizottság! Én arra szeretném felhívni a 

képviselő asszony figyelmét, hogy előttünk van a napirend, amelyet önök megszavaztak, 
amelyben a javaslat részletes vitája szerepel. A javaslat részletes vitája a módosító 
indítványok vitája, ezért aztán ehhez szólunk hozzá, és az általános vita majd rövidesen 
elkezdődik, és ott megismerheti az álláspontunkat - erről szeretném megnyugtatni.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dunai Mónika képviselő asszony, parancsoljon!  
 
DUNAI MÓNIKA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Egyébként helyesen teszik képviselőtársaim, ha megszavazzák ezt az 
alapjavaslatot, de nem lenne rossz, ha erről értesítenék miniszterelnök-jelöltjüket is, és 
értesítenék erről és rábeszélnék erre a többi képviselőtársukat, akik ezzel ellentétes 
véleményt hangoztatnak nap mint nap.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Dr. Szakács László! 
 
DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Nagyon fogok vigyázni a 

szóhasználatra. Én csak azért kértem röviden szót, hogy Dunai Mónikának és elnök 
úrnak is tudjak válaszolni ebben. Én mind a módosítót fogom támogatni, mert én nem 
akarom magamat félreérteni meg még azt sem, amit leírtunk, meg egyébként fogom 
támogatni az alapjavaslatot is. Ha jól értettem, kaptunk egy olyan feladatot, hogy 
Márki-Zay Péternek szóljunk. Majd meg fogjuk tenni nyilvánvalóan, de szerintem ez a 
véleménynyilvánítás valójában szavazáskor el is fog dőlni, hiszen ezt mindenki fogja 
látni. Nagyon köszönöm.  

 
ELNÖK: További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Most 

szavazásra kerül sor… (Közbeszólás: Az előterjesztő!) Ja, igen! Az előterjesztő reagálni 
kíván a vitában elhangzottakra. Parancsoljon! 

 
NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a Külügyi bizottság elnöke: Köszönöm. Örömömnek 

szeretnék hangot adni, hogy az ellenzék támogatja az alapjavaslatot, ez örvendetes. 
Sztáray Péter államtitkár úr szeretne még hozzászólni.  
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DR. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem rabolva 
túlságosan az idejüket, de azért pár megjegyzést hadd tegyek én is.  

Az első az, hogy egyrészt köszönöm Dunai képviselő asszonynak azt, hogy 
felhívta a figyelmet a törzsszöveg tartalmára, mert ez egy nagyon fajsúlyos szöveg, és 
azt gondolom, egy nagyon fontos kinyilatkoztatás az Országgyűlés részéről ebben a mai 
témában.  

A második az, hogy mennyire tartjuk az európai irányt. Február 24-e óta 
Magyarország minden nyilatkozathoz és minden döntéshez, szankcióhoz csatlakozott 
mind az EU-ban, mind a NATO-ban és az összes többi nemzetközi szervezetben. Tehát 
szeretném hangsúlyozni, hogy azért ez nem egy elhanyagolható állásfoglalás a magyar 
kormány részéről.  

Ehhez hozzátesszük azt, hogy vannak mindenkinek vitális nemzeti érdekei, 
amelyeknek a kifejezése a döntéshozatalban általában a függöny mögötti diplomáciai 
csatornákon történik, és a nagy része ezeknek nem kerül nyilvánosságra, de egy-kettő 
kiderül, mint ahogy a német példa is igazolja. Tehát amikor valakinek olyan nemzeti 
érdeke van, amivel kapcsolatban ezt nem tudja feladni, akkor azt igenis be kell hogy 
csatornázza a döntéshozatalba. Emellé hozzáteszem azt is, hogy eddig a két módosító 
javaslat tartalmával kapcsolatban nem merült fel szankciós vagy bármilyen javaslat 
hivatalosan a nemzetközi szervezetekben, tehát nem is volt döntési helyzet. 

És végül: mind a kettő javaslat nemzetközi szerződéssel ellentétes, tehát ezért 
sem tudja a kormány támogatni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most fogunk szavazni a P/18373/1. számú képviselői 

módosító javaslatról, amelyet a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

Kimondom a határozatot: 8 igen szavazattal, 23 nem szavazat ellenében, 
tartózkodás nélkül a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Most az összegző jelentésről kérem döntésüket. (Szavazás.)  
A bizottság az összegző jelentést 29 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 

2 tartózkodás mellett elfogadta. 
Javaslom bizottsági előadónak Dunai Mónika képviselő asszonyt kijelölni 

kézfelemeléssel. Kérem, döntsenek! (Szavazás.) Köszönöm. Kisebbségi előadót kíván-
e állítani az ellenzék? (Jelzésre:) Nem kíván állítani. Köszönöm szépen. Napirendünk 
végére értünk. 

Az ülés berekesztése 

Megköszönöm mai és négyéves együttműködésüket. Mindenkinek jó egészséget 
és a Fidesz-KDNP jelöltjeinek sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. (Derültség.)  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 31 perc) 

  
Hende Csaba 

a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Szűcs Dóra  


