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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

TESSELY ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm kedves képviselőtársaimat, a munkánkat 
segítő apparátust, kedves vendégeinket. A bizottsági ülést megnyitom. 

Először a napirendről kell döntenünk. A kézhez vett napirendi sorhoz képest 
lenne egy módosítás, hiszen a Jobbik frakciója kérte, hogy a H/1059. számú határozati 
javaslat előterjesztése kapcsán döntést ne hozzunk. Ezt úgy tudjuk csak értelmezni, 
hogy akkor ezt a javaslatot a bizottság ne is tárgyalja. Ennek értelmében a meghívóban 
szereplő 4. napirendi pont törlésre kerül, így összesen öt napirendi pontot tudunk 
tárgyalni. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan bárkinek észrevétele, 
hozzászólása. (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor a napirendről fogunk dönteni. 
(Koranisz Laokratisz megérkezik az ülésre.) 

Szeretném bejelenteni, hogy előzetesen írásban jelezte távollétét Hörcsik 
Richárd elnök úr és Balassa Péter alelnök úr. 

Ezúton szeretném köszönteni körünkben Fekete-Győr Andrást, aki a bizottság 
új tagja, ő Bedő Dávid helyét vette át a Momentum részéről, és Barkóczi Balázst, aki 
Gy. Németh Erzsébet helyét vette át. Az előző ülésen döntöttünk az alelnökségi sorrend 
tekintetében az ő második számú alelnökségéről a távollétében. Köszönjük szépen a 
megjelenésüket. (Dr. Tiba István megérkezik az ülésre.) 

Ez után a napirendről döntünk. Kérem, aki a módosított napirendet elfogadja, 
az most jelezze! Géppel kell szavaznunk. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a napirendet 
8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadtuk.  

Az ülés 1-3. napirendi pontja kezdeményezés az Európai Ügyészséghez való 
csatlakozással kapcsolatosan. Eredendően négy parlamenti pártnak is külön javaslata 
volt, de a napirend során döntöttünk, hogy ezek közül hármat fogunk megtárgyalni. 

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról szóló H/257. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Elsőként a H/257. számú javaslatot, amely elsőként érkezett e tárgyban, az 
MSZP képviselőcsoportja nyújtotta be. Az előterjesztő nevében kinek tudom megadni 
a szót? (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet, ez így elég érdekes lesz. Az előterjesztő 
távollétében attól függetlenül a vitát természetesen megnyitom, túl sok érv mellette 
nincs.  

Kérdezem, hogy kinek van hozzászólása. (Senki sem jelentkezik.) Nagyszerű, 
nem látok ilyet. Ez nagyjából méltó is, tehát ha az előterjesztő a bizottságot nem 
méltatta arra, hogy a saját javaslatát ismertesse, ahhoz tényleg túl sok mindent 
hozzáfűzni nem lehet. De ettől függetlenül még szavaznunk kell.  

Akkor szavazásra bocsátom a javaslatot. Aki támogatja ennek a tárgysorozatba 
vételét, kérem, az most jelezze! Aki nem, az nemmel szavazzon! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül a 
tárgysorozatba vételt nem támogattuk. 

Az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásról szóló H/300. számú 
határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pontunk hasonló jellegű, ezt a DK képviselőcsoportja 
kezdeményezte. (Jelzésre:) Bocsánat! Kicsit összezavarodtam itt a sok hasonló javaslat 
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mellett. Tehát a 2. napirendi pontban a Momentum javaslatát fogjuk tárgyalni. 
Kérdezem, hogy az előterjesztők részéről ki szeretne szólni. (Jelzésre:) Fekete-Győr 
Andrásnak adom meg a szót. Parancsoljon!  

Fekete-Győr András előterjesztése 

FEKETE-GYŐR ANDRÁS (Momentum) előterjesztő: Köszönöm. Igen, az élet 
úgy alakította, hogy több lehetőséget is adunk a kormánypártok képviselőinek, hogy a 
helyes útra térjenek és a korrupciómentes útra térjenek, ezért van itt három javaslat a 
„három a magyar igazság” nevében.  

Mielőtt azonban belekezdenék a saját javaslatunk rövid és tömör ismertetésébe, 
minekután most először vagyok itt önökkel együtt ebben a bizottságban, csak egy-két 
gondolatot hadd osszak meg. Nagyon bízom abban, bár illúziókkal nem érkeztem, hogy 
a plenáris ülésen zajló vita színvonalát sikerül majd itt meghaladni ezeken a 
beszélgetéseken. Én olyan ambíciókkal érkeztem kettőmillió szavazópolgárral a hátam 
mögött, hogy mégiscsak az Európai Ügyek Bizottságában egy Európa-párti irányt 
képviseljünk, olyan döntéseket és előterjesztéseket tegyünk, amelyek hazánkat, 
Magyarországot nem távolabb, hanem közelebb tudják vinni az Európai Unió szívéhez. 

Én magam is, amellett, hogy magyar hazafinak, európai polgárnak tartom 
magam, lehetőséget kaptam az élettől arra, hogy külföldön tanuljak, dolgozzak, illetve 
rokont látogassak, sajnos Magyarországon még sok száz ezer honfitársammal 
egyetemben. Úgyhogy az a tiszteletteljes kérésem magunkhoz - és látom itt Illés 
Boglárkát is, akivel egy egyetemen végeztünk, évfolyamtársak voltunk, és biztos vagyok 
benne, hogy neked is fontos, ha szabad tegeződnünk, mert egyazon korosztály vagyunk, 
hogy a konstruktív vita, az egymásra való odafigyelés meg a párbeszéd jegyében 
tudjunk itt beszélgetni.  

Ami a javaslatot illeti, félreértés azt gondolni, hogy az Európai Ügyészséghez 
való csatlakozást az Európai Unió akarja. A helyzet az, tisztelt képviselőtársaim, hogy 
az Európai Unió látszólag ezt nem akarja, nem kérte számon, számomra megdöbbentő 
módon egyébként a magyar kormányon, amikor egy 17 pontos csomagban állapodtak 
meg, amely 17 pontos csomag egyébként egy nagy siker a változáspárti, Európa-párti 
erők és így a Momentum számára is, ugyanis előrelépést fog jelenteni vagy jelenthet 
majd egy jogállamibb, egy demokratikusabb, egy átláthatóbb Magyarország felé.  

Tehát nem az Európai Unió akarja az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, 
hanem a magyar állampolgárok, az önök szavazóit beleértve akarják, akarjuk, hogy 
csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez. Pár évvel ezelőtt 680 ezer aláírást gyűjtöttünk 
össze Hadházy Ákossal közösen. Magyar emberek adták ezt az aláírást, nem volt 
mögötte több tíz milliárd forintból finanszírozott plakátkampány, 
propagandaterjesztés, online tévé, rádió, és a többi. Mi, aktivisták voltunk mögötte, és 
680 ezer ember fejezte ki az irányú akaratát, hogy csatlakozzunk az Európai 
Ügyészséghez, amely rendszernek egyébként 22 európai uniós tagállam a része.  

Az önök kormánya, amely köztudottan Európa egyik legkorruptabb kormánya, 
folyamatosan és szisztematikusan próbálta aláásni az Európai Ügyészséghez való 
csatlakozást. Ez az én felfogásomban, az én szemszögemből nézve a korrupció 
beismerése. Magyarország sok ezer milliárd forintot kap az uniós adófizetőktől, és 
minden kutatás szerint 100 euróból olyan 40-et szoktak az önök oligarchái, az önök 
gazdasági holdudvarában lévő szereplők félretenni, eltenni, ellopni a magyaroktól. Ami 
ebben az egész történetben egyébként tragédia, az az, hogy így is jut, mondjuk, 60 forint 
a 100-ból arra, hogy kifessenek óvodákat, megcsináljanak közutakat, modernizáljanak 
bizonyos infrastruktúrákat. Azt nem tudják sokan Magyarországon, hogy 40 forint 
hiányzik abból a 100-ból. Tehát lehetne 100 forint is, ami a magyarok életét jobbá teszi, 
ami a magyarok életkörülményeit egyébként európai szintre tudja emelni. Ez a 
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tragédia. Én azért vagyok itt, hogy egy olyan országban éljünk - és ezért kell az Európai 
Ügyészséghez csatlakozni -, ahol 100 eurócentből 100 eurócent kerül a választók, az 
emberek, a magyarok zsebébe és hétköznapi életének fejlesztésébe. Az Európai 
Ügyészséghez való csatlakozás ezt szavatolja.  

Tehát három lehetőséget adunk önöknek, hogy jó irányba kormányozzuk 
Magyarország hajóját, egy korrupciómentes, tiszta irányba. Az első szavazáson, ha jól 
láttam, önök a nemet választották. Van még két lehetőségük, hogy a jó oldalra álljanak, 
ezért a Momentum előterjesztése is ad önöknek egy ilyen lehetőséget. Bízom benne, 
hogy élni fognak vele. Amennyiben nem, az egy újabb beismerő vallomása annak, hogy 
a korrupciót kívánják folytatni itt, Magyarországon, ami több mint bűn, azt gondolom. 
Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen képviselő úr hozzászólását. A felvezetőjében azt 

jelezte, hogy bizakodva jött ide, a bizottsági ülésre, és egy valós párbeszédet óhajt. Én 
csak néhány kulcsszót írtam fel az ön felszólalásából, ami szerintem nem ebbe az 
irányba tereli a diskurzust, mert különböző vádaskodásokat tartalmaz. Többek között 
szerintem itt, az ezen az oldalon ülők mindegyike meg lett vádolva korrupcióval, 
csalással, lopással. Az a helyes út, amit ön felvázolt, azzal kapcsolatban egyetlen érv 
nem hangzott el, hogy mi az, ami miatt ön azt a javaslatot teszi, hogy mi az első 
szavazáshoz képest a nem gomb helyett igen gombot nyomjunk.  

Azt ön is elismerte, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozásnak 
semmilyen olyan törvényi pressziója nincsen, amelynek a tagállamoknak kötelező 
jelleggel kellene eleget tenni, hiszen ön is beidézte, hogy hisz 22 tagállam része ennek 
a megerősített együttműködésnek, Svédország, Írország, Dánia, Lengyelország nem. 
Én egy kis áthallással az ön szavaiból arra következtetek, hogy ezekben az országokban 
is a korrupció beismerését jelenti az a döntés, hogy a nemzeti szuverenitás 
megfontolását követően ezek a tagállamok, hasonlóképpen Magyarországhoz, úgy 
döntöttek, hogy nem kívánnak ennek a megerősített együttműködésnek a részévé válni.  

Különben csak emlékeztetőül mondanám önnek, hogy 2013-ban a tagállamok 
igen megosztottak voltak ebben a kérdésben, hiszen nem túl gyakori, amikor a nemzeti 
parlamentek sárgalapot mutatnak egy-egy javaslattal kapcsolatosan. Ez éppen ebben a 
tárgykörben született meg. Talán itt abba is hagynám. Megnyitom a vitát. Juhász 
Hajnalka, parancsoljon!  

Hozzászólások 

DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KDNP): Köszönöm szépen a lehetőséget. Azért 
annyit tisztázzunk, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozást az Európai 
Bizottság sem javasolta most. Tehát sem a Bizottság nem javasolta a kondicionalitási 
eljárás során, a 17 feltételes intézkedésben, amelyben megállapodtunk a Bizottsággal, 
nem volt téma az Európai Ügyészség. Ez az egyik dolog.  

A másik, amit képviselőtársam mondott, ez egy tagállami szuverenitási döntés. 
Valóban, Dánia egyértelműen kijelentette, Lengyelország, Írország, Svédország, tehát 
nem egyedül döntött így Magyarország.  

A harmadik: szerintem a mi szavazóinkra sértő azt mondani, hogy ön képviseli 
a mi szavazóinkat. Ön nem képviseli a mi szavazóinkat, és ha már küzdenek a korrupció 
ellen, akkor arról is lehet beszélni, hogy Cseh Katalin milyen munkát végez az Európai 
Parlamentben, és hogy a Gazdasági Versenyhivatal nyomozást folytat.  

Másrészt pedig azt gondolom, hogy azért kell most mindent megtennünk, hogy 
az Európai Bizottsággal decemberig lezáruljanak a tárgyalások, és Magyarország 
megkösse a megállapodást. Ennek érdekében létrehoztuk a korrupcióellenes 
munkacsoportot, az integritáshatóságot, benyújtottuk a törvényjavaslatokat; teszem 
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hozzá, a viták során nem támogatták ezeket a törvényjavaslatokat. Ez lenne az az irány, 
amelyre a magyar embereknek szüksége van, és arra, hogy megkapják a nekik járó 
uniós pénzeket.  

A másik dolog pedig az, hogy ez egy olyan bizottság, ahol nagyon fontos szerepe 
van a szakpolitikának és sokkal kevesebb szerepe a személyeskedésnek. Tehát én azt 
javasolnám, hogy szakpolitikai és uniós irányokba menjünk tovább, mert ez a bizottság 
erre nagyon fontos hangsúlyt fektet. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor képviselőként adnám meg Fekete-Győr 

Andrásnak a szót, most nem előterjesztőként. 
 
FEKETE-GYŐR ANDRÁS (Momentum): Köszönöm szépen. Felhozták 

Svédországot, Dániát, Írországot meg Lengyelországot. Ezzel kapcsolatban annyit kell 
elmondani, hogy Svédország jelezte csatlakozási szándékát egyébként 2022-re nézve 
az európai ügyészségi rendszerhez, Dániának meg Írországnak van egy felmentése a 
belügyi és igazságügyi együttműködés hatálya alól. Egyébként Írországnak lehetősége 
van ez elől a felmentés elől kitérni, ezt majd ők eldöntik, hogy szeretnének-e csatlakozni 
ehhez a rendszerhez. De azért, ha megnézzük ezen országok gazdasági meg társadalmi 
fejlettségét, akkor látjuk, hogy ők olyan nagyon-nagyon sok EU-s pénzt nem kapnak 
hozzánk képest azért, hogy felzárkózzanak Európához, mert ők már Európa szívében 
vannak, és emiatt tulajdonképpen irreleváns, hogy ők az európai ügyészségi rendszer 
részét képezik vagy sem, ellentétben azzal a Magyarországgal, ahol… - és akkor itt 
megint csak reagálnék alelnök úr szavaira. Én nem önöket minősítettem korrupt 
politikusoknak, hanem azt mondtam, hogy az Orbán-kormány Európa egyik 
legkorruptabb rendszerét építette fel, amit nem én mondok egyébként, hanem a 
magyar választópolgároktól kezdve minden korrupcióellenes felmérés vagy intézet, 
vagy szakembergárda és -közösség ezt állítja. Ezt bizonyítani lehet, ha mással nem, 
akkor ott van az önök miniszterelnökének a veje és az Elios-botrány meg az ott eltűnt 
milliárdok, amelyeket egyébként végül a magyar adófizetőkkel fizettettek vissza az 
Európai Uniónak, ami több mint botrány, nettó botrány. 

Ami pedig azt illeti, hogy én nem mondtam érvet az Európai Ügyészséghez való 
csatlakozás mellett, hát én pont arról beszéltem, hogy a magyarok azt akarják, hogy ez 
egy korrupciómentes ország legyen, és a magyarok bíznak egyébként az EU-s 
intézményekben. Magyarországon az Európai Unió támogatottsága az egyik 
legnagyobb Európában, amiért én azért is vagyok nagyon boldog, mert önök, az önök 
kormánya, lehet, hogy önök személyesen is mindent megtettek, hogy az Európai Unió 
renoméját, megítélését negatív irányba rontsák, és Vlagyimir Putyin megítélését pedig 
a pozitív irányba. Ennek láttuk is egyébként a közvéleményben a hatását, ami megint 
csak rendkívül elszomorító. 

Tehát itt a magyarok mondanak á-t vagy b-t, ők azt mondják, hogy Európai 
Ügyészséget szeretnének, és önök, akik szeretnek arra hivatkozni, hogy az emberek 
szavát meghallgatják nemzeti konzultációkon keresztül, igazán vehetnék a fáradságot 
arra, hogy a valódi szavukat és akaratukat is figyelembe veszik, és ennek megfelelő 
politikát csinálnak - ez az Európai Ügyészséghez való csatlakozás útja. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Tessék! 
 
ILLÉS BOGLÁRKA (Fidesz): Jó napot kívánok, és tisztelettel köszöntöm a 

bizottság új tagjait. A múlt héten is volt ülésünk, akkor még nem volt erre alkalmunk. 
Én értem vagy érteni vélem, hogy a vitát vagy a beszélgetésnek a színvonalát miért így 
igyekszik meghatározni a Momentum képviselője, valószínűleg ez nem nekünk szól, 
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hanem a teremben lévő kamerának, és majd utána az online platformoknak. Én azt is 
értem, hogy miért hivatkozott a közös alma materünkre, de azt már kevésbé értem, 
hogy Koncz Zsófia képviselő asszony is az alma materünkbe járt, évfolyamtársunk volt, 
és ez önt nem tántorította el attól, hogy egy nyíltan antiszemita jelölt mellett 
kampányoljon 2020-ban az időközi választás során.  

Abban bíztam, hogy ezek az előterjesztések, javaslatok részben a múlt hét hétfői 
előterjesztések, majd a vita okán értelmüket vesztik, hiszen a javaslatok, amelyek 
előttünk vannak, az MSZP részéről június 12-én, erre rácsatlakozva a Momentum 
részéről június 15-én, majd erre rácsatlakozva a DK részéről július 11-én kerültek az 
asztalunkra. A múlt hét hétfői vita pont azt a célt szolgálta, hogy a Bizottsággal történő 
megállapodást elősegítő előterjesztések tartalmát megvitassuk, amely minden olyan 
pontra igyekezett kitérni, amelyet a Bizottság is és a magyar kormány is indokoltnak 
tartott. A képviselő úr is jelezte, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozás nem 
volt benne. Tehát ez azt is jelentheti, hogy még az Európai Bizottság is jobban 
tiszteletben tartja hazánk szuverenitását, mint a Momentum képviselői? Mondhatnám 
azt is, hogy ez egy nyitott kérdés. 

És az, hogy az amerikai kampányfinanszírozással kapcsolatban nem tartják vagy 
nem tartották indokoltnak, hogy említést tegyenek, szerintem további kérdéseket is 
felvethet. Vajon kértek-e vagy elvárnak-e bármit önöktől az amerikai támogatók akár 
ebben a ciklusban vagy akár ebben az ülésszakban? És ez is maradhat akár egy nyitott 
kérdés, mert ahogy az elmúlt napokban nem érkezett önöktől válasz, én sajnos most 
sem számítok válaszra.  

Úgy gondolom, hogy az európai egység megőrzése érdekében a magyar kormány 
mindent megtett az elmúlt időszakban, és a következő időszakban is a Bizottsággal való 
együttműködés irányába szeretnénk továbbhaladni. Tehát abban az esetben, ha önök 
is azért kívánnak dolgozni, hogy a magyaroknak jogosan járó források minél hamarabb 
megérkezzenek Magyarországra, akkor én azt javaslom, hogy az előterjesztések, 
amelyek még tárgyalás alatt vannak…  Bár említette, hogy a plenáris vita színvonalát 
reméli, hogy meghaladjuk. Nem tudom, hogy ez minek szólt, hiszen emlékeim szerint 
ön a múlt hét hétfőn nem vett részt ezen a vitán vagy legalábbis nem szólalt fel. Hogy 
az ön távolléte vagy jelenléte a színvonalhoz hozzáadott-e vagy elvett, ezt szintén nyitott 
kérdésnek tekintem. 

Én abban bízom, hogy azokat az előterjesztéseket, amelyek valóban azt a célt 
szolgálják, hogy a Bizottsággal megállapodásra jussunk, a Momentum képviselői is 
támogatni fogják. Nagyon szépen köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
 
FEKETE-GYŐR ANDRÁS (Momentum): Egy meghatározó… 
 
ELNÖK: Elnézést kérek! Bocsánat! Köszönöm szépen. A bizottság gyakorlata 

szerint valamelyest szoktuk szabályozni azt, hogy hányszor, hogyan és milyen 
formában szólal fel egy-egy képviselő. Ezért csak azt szerettem volna elmondani, hogy 
nem látok több várakozót hozzászólásra, így Fekete-Győr Andrásnak akkor egy ilyen 
zárszójelleggel adnám meg a szót. Parancsoljon!  

Fekete-Győr András reagálása 

FEKETE-GYŐR ANDRÁS (Momentum): Tehát az uniós források hazahozatala 
már csak abból a szempontból is fontos, és azért is fogjuk megszavazni mind a 
17 módosítást egyébként, mert a mai tárgysorozatba vett módosítás pont a várt 
kikényszerítésről szól, ami a Momentum tavalyi programjában is benne volt, és nagyon 
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örültünk annak, hogy az Európai Bizottság ezt viszont számonkérte a magyar 
kormányon. Tehát azért is fogjuk ezt megszavazni, mert azt szeretnénk, hogy 
Magyarországon ne kevesebb, hanem több pedagógus legyen az iskolákban.  

Ha már Illés Boglárka behozott különböző, számomra nehezen értelmezhető 
amerikai meg tengeren túli szálakat, akkor én hadd hozzak be olyan szálakat, amelyek 
pár kilométerre vannak tőlünk, a VI. kerületben, nevezetesen: az önök kormánya felső 
utasítására öt pedagógust rúgtak ki az intézményből azért, mert polgári 
engedetlenséggel éltek, olyan valamivel, amivel egyébként a Fidesz is hajdanán élt, 
illetve buzdította a magyarokat, hogy éljenek még a Gyurcsány-kormányok idején. 
Szerintem ez az, ami tragédia, és ez az, ami, ha úgy tetszik, akkor szánalmas és 
szánalomra méltó. Erről kell beszélnünk, és ezért is fontos, hogy az EU-s források 
mielőbb hazajöjjenek, és azokat ne lopja el senki. Ezért fontos az Európai Ügyészséghez 
csatlakozni, és ebben kérem az önök támogatását. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük szépen. A tárgysorozatba vételről fogunk dönteni. Kérem, 
most szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 2 igen szavazattal, 6 nem szavazat 
ellenében a tárgysorozatba vételt elutasítottuk. 

Magyarországnak az Európai Ügyészséghez való csatlakozásáról 
szóló H/587. számú határozati javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A következő napirendi pontunk hasonló tartalommal a DK országgyűlési 
képviselőcsoportja által benyújtott H/587. számú előterjesztés. Kérdezem, hogy az 
előterjesztő nevében ki kíván szólni. (Jelzésre:) Barkóczi Balázs, parancsoljon! 

Barkóczi Balázs előterjesztése 

BARKÓCZI BALÁZS (DK), a bizottság alelnöke, előterjesztő: Köszönöm szépen 
a szót, elnök úr. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit mint a bizottság új tagja. Az 
előttem lévő vitában nagyon sok minden elhangzott. Elhangzott az, hogy melyik párt 
csatlakozott rá a másikra. Képviselő asszony, én úgy gondolom, hogy itt szuverén, 
önálló pártokról van szó, akik viszont a népakaratot testesítik meg, és a nép azt akarja, 
hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Ezért hozta be ezt a Magyar 
Szocialista Párt, a Jobbik, a Momentum és a Demokratikus Koalíció is.  

Szó esett is nemzeti szuverenitásról, hogy ki hogy őrzi a nemzeti szuverenitását. 
E szerint a logika szerint például Ausztria, Belgium, de akár Bulgária, Horvátország, 
Finnország, Litvánia nem őrzik a nemzeti szuverenitásukat, hiszen ők már kifejezték 
az akaratukat, hogy csatlakoznak az Európai Ügyészséghez. Ahhoz az Európai 
Ügyészséghez, amit azért hoznak létre, ugyanis a költségvetést károsító 
bűncselekmények, ezt mindannyian tudjuk, nagyon nagy kárt okoznak, nagyon 
jelentős ezeknek a potenciális kára, és ezek kivizsgálása egyelőre a tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartozik, akik viszont nem mindig végeznek kielégítő munkát. 
Nagyon sokszor elmarad a vádemelés. Hadd hozzak én is egy adatot. A gyanús ügyek 
61 százaléka következmények nélkül marad, tehát mindössze 40 százalékát vizsgálják 
ki. Magyarországon ez az arány, mindannyian tudjuk, hogy még nagyobb.  

Azért, hogy európai szinten is egy szorosan összehangolt és hatékony nyomozási 
és vádemelési tevékenység lehessen, úgy döntött az Európai Bizottság, hogy javaslatot 
tesz ennek az Európai Ügyészségnek a létrehozására, ezt mindannyian tudjuk. Ehhez 
csatlakozott az a 22 ország, amely már itt fel lett sorolva. Egyébként a visegrádi négyek 
közül egyedül Lengyelország és Magyarország nem jelezte csatlakozási szándékát, ami 
azért is borzasztó, mert egyetértve Fekete-Győr képviselő úrral, én is úgy gondolom, 
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hogy az uniós pénzek szakmányban történő ellopása nemcsak az Uniónak okoz 
károkat, hanem a magyar társadalomnak, benne a magyar oktatásnak, a magyar 
egészségügynek is óriási károkat okoz. Mindannyiunk közös érdeke, hogy azt az 5800 
milliárd forintos összeget, amit az Unió küldene, azt meg is kapja Magyarország.  

Önök hivatkoztak a saját törvényjavaslatukra, az integritáshatóságra, de tisztelt 
képviselőtársaim, ezek látszatintézkedések. Ezeket önök azért hozták meg, hogy tovább 
lehessen lopni az uniós pénzeket, ezek ugyanis nem adnak garanciát arra, hogy 
politikailag függetlenek legyenek a bíróságok, nem adnak garanciát arra, hogy 
helyreállítsák a sajtószabadságot, nem adnak garanciát arra, hogy közpénzből 
létrehozott kuratóriumoknak ne fideszes képviselők és fideszes miniszterek legyenek a 
tagjai. Az igazi garanciát arra, hogy ezt a pénzt igenis Magyarország megkapja, és az 
előbb általam felsorolt területekre is tudjuk fordítani - így többek között az oktatásra, 
az egészségügyre, és hadd ne soroljam tovább -, az Európai Ügyészséghez való 
csatlakozás lenne a feltétele.  

Ezért a Demokratikus Koalíció egy olyan határozati javaslatot nyújtott be, amely 
elismeri, hogy az illetékes európai és nemzeti hatóságok közötti szoros együttműködést 
és hatékonyabb információcserét biztosítani kell, ennek feltétele pedig az Európai 
Ügyészséghez való csatlakozás. Arra is kérem itt a képviselőtársakat, hogy vegyék 
tárgysorozatba a Demokratikus Koalíciónak ezt a javaslatát, támogassák, parlamenti 
képviselőcsoportok közötti bizottságot hozzanak létre a csatlakozás előkészítéséhez, és 
végezzék el azokat a jogszabály-módosításokat, amik ehhez szükségesek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem, hogy szeretne-e valaki 

hozzászólni. (Jelzésre:) Juhász Hajnalka! 

Hozzászólások 

DR. JUHÁSZ HAJNALKA (KNDP): Köszönöm szépen, alelnök úr, nagyon rövid 
leszek. Ha ennyi energiája van képviselőtársaimnak az Európai Ügyészségre, akkor 
hadd tegyek fel egy nagyon rövid kérdést. Amikor a Magyarországra vonatkozó 
jogállamisági vita zajlott az Európai Parlamentben, akkor az önök képviselői miért 
Magyarország ellen lobbiztak? Miért azért lobbiztak, hogy a jogállamisági vitát, a 
jelentést fogadják el hazánkra vonatkozóan, amivel kapcsolatban tudjuk, hogy ez egy 
nyomásgyakorlás a Bizottságra, hogy Magyarország ne kapja meg az európai uniós 
pénzeket. Most valóban azt érzik, hogy egy energiaválság, egy háborús helyzet idején a 
magyar választópolgárokat az Európai Ügyészséghez való csatlakozás napi szinten 
érdekli? Ezt komolyan gondolják, amikor infláció van és energiaválság? És amikor azon 
van a magyar kormány, éjjel-nappal dolgoznak az IM-ben, meg a Technológiai 
Minisztérium kollégái, hogy meg tudjuk csinálni; éjjel-nappal dolgoztak júliusban és 
augusztusban a kollégák, hogy egy nagyon szűk és nagyon rövid határidővel képesek 
legyünk az Európai Bizottságnak megfelelni. És most egy olyan kérdésről vitatkozunk, 
amit fel sem hozott az Európai Bizottság. Tizenhét olyan feltételes intézkedésnek felel 
meg a magyar kormány éjt nappallá téve, amire nagyon szűk határidőt kaptunk. Az 
integritáshatóságot november közepéig működőképessé kell tennünk. Nyitottak 
vagyunk, konstruktívak vagyunk, dialógust hoztunk létre a Bizottsággal. Nem beszélve 
arról - és ezt mondjuk ki -, ha jól tudom, akkor Magyarország lesz az első, akinek 
antikorrupciós stratégiája lesz az Európai Unióban.  

Tehát lehet egyik oldalról nézni, és tudom, hogy a baloldali és ellenzéki pártok a 
korrupció elleni küzdelmet…, de ugyanakkor abban Magyarországnak lesz a 
legnagyobb tapasztalata, hogy hogyan kell az Európai Bizottsággal tárgyalni, és ebben 
nekünk egy best practice-ünk van. Ezzel kellene foglalkozni, és azzal a kérdéssel, hogy 
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ezt minél hamarabb lezárjuk, és megkapjuk a nekünk járó pénzeket. Nagyon fontos a 
Lengyelországgal való szoros kapcsolat, és az, hogy konstruktívan álljunk hozzá. 

Még egy dolgot, hogy nagyon röviden reagáljak. Az, hogy kritizáljuk az Európai 
Uniót, ha majd részt vesznek az európai ügyek bizottságában, ahol 27 tagállam 
szólalhat fel, ez egy általános gyakorlat. Tehát az, hogy kritikával élünk, hogy mi 
működik és mi nem működik az Európai Unióban, azért vagyunk politikusok, hogy ezt 
el tudjuk mondani. Az elmúlt években számomra megtiszteltetés volt, hogy számos 
ilyen bizottsági vitán részt vettem, és ez része a mindennapoknak. Az energetikában 
nem értünk egyet, nem értünk egyet az Európai Ügyészség kérdéskörében, a 
klímakérdésekben, a fenntarthatóság, a nukleáris energia tekintetében, de a kritika 
része annak, hogy hogyan látjuk az Európai Uniót. Attól még nem vagyunk Európai 
Unió-ellenesek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Csatlakozva képviselőtársamhoz, önök mind a két 

parlamenti párt előterjesztőjeként népakaratra hivatkoznak. Mind a kettejüknek 
elhangzott ez a szó a felvezetőjében. Elég nehéz értelmezni ezt a népakaratot egy 
demokratikus országban, amikor ismerjük a választási eredményeket, amelyek nem is 
voltak olyan nagyon régen. 

Barkóczi képviselőtársam azt mérlegelte, hogy vajon a nemzeti szuverenitást 
feladta-e az a 22 tagállam, aki csatlakozott ehhez az együttműködéshez. Nem, a 
szuverenitás abban van, hogy maga döntheti el, hogy csatlakozni szeretne vagy nem, és 
ha úgy dönt egy ország, hogy neki több előnye származik abból, ha nem csatlakozik, 
akkor az egy szuverén döntés. Egy nagyon komoly nézeteltérés van közöttünk, mert én 
úgy gondolom, hogy az Európai Unióban az európai uniós források felhasználása 
szabályosságának a vizsgálatára megvannak a szervezetek. Tehát, amikor önök azt 
mondják, hogy az Európai Ügyészséghez való csatlakozásnak ez a legfontosabb eleme, 
akkor szerintem ez hibás. Létezik ilyen, amely működik is.  

Képviselőtársam elmondta, hogy nekünk, magyaroknak elemi érdekünk az, 
hogy az európai uniós forrásokat, amelyek járnak nekünk, mielőbb megkaphassuk. Az 
Európai Bizottság által 17 olyan kérdés kerül kidolgozásra, amelyeket ők kértek, és 
önök most újabbakat szeretnének mellé tenni. Önök nem érdekeltek abban, hogy ez a 
megállapodás megszülessen vagy ez a kiegyezés megszülessen?  

Az önök által képviselt magyar embereknek, amire hivatkozik, a népakaratnak 
nem az a legfontosabb, hogy ezek a döntések megszülessenek? Miért van értelme újabb 
és újabb akadályokat gördíteni ez elé, újabb és újabb elvárásokat támasztani itthonról, 
amikor az ott meg sem fogalmazódott? Nagyon nehéz ezt látni. 

(Jelzésre:) Barkóczi Balázs, parancsoljon! 

Barkóczi Balázs reagálása 

BARKÓCZI BALÁZS (DK): Köszönöm szépen. Hát, érdekes, de semmiképpen 
sem meglepő az a demokráciafelfogás, amit képviselő asszony és alelnök úr is képvisel, 
amikor arról beszélnek, hogy ki kit képvisel. Ebbe az Országgyűlésbe engem Budapest 
12. választókerületében választottak meg egyéni országgyűlési képviselőnek, úgyhogy 
kérem, ne vitassák el azt a jogot, hogy én mindenkit, aki Rákospalotán, Pestújhelyen, 
Újpalotán vagy Újpestnek azon a részén lakik, amelyik az én választókerületemhez 
tartozik, itt képviseljek az Országgyűlésben, hiszen ott viszont ez volt a népakarat.  

Érdekes az is, amikor arra kérdeznek rá, hogy ki miben érdekelt, jöjjenek az 
uniós pénzek vagy sem. Hát, képviselő asszony, én azt tudom mondani, ha az uniós 
pénzeket nem lopja el az önök kormánya, akkor az pont a hazaszeretetnek a 
megnyilvánulása. Ha valaki azért harcol, hogy önök ne tudjanak többet lopni, hanem 
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legyen önök fölött egy kontroll, ami ezt megakadályozza, az pont a hazaszeretet 
megnyilvánulása. 

Egyébként pedig, hogy ki mondja azt, hogy csatlakozzunk az Európai 
Ügyészséghez és ki nem: 680 ezer magyar ember azt mondta, ez már a képviselő úrtól 
is elhangzott. Amit viszont önök most megpróbálnak erőltetni, és amire hivatkoznak, 
ezt még egyszer szeretném mondani, azok korrupciót támogató törvényjavaslatok, ezek 
látszatintézkedések, ezeknek az egyetlen értelme az, hogy elbábozzák az Európai 
Bizottságnak, miszerint önök megváltoztak, az önök kormánya megváltozott, 
nyugodtan engedhetik azt az 5800 milliárd forintot. Az igazság azonban az, hogy ha az 
Európai Bizottság erre rábólintana, az önök kormánya ugyanúgy ezt is ellopná, ezt 
pedig nem engedhetjük meg, a magyar emberek és Magyarország miatt nem 
engedhetjük meg. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Több hozzászólót nem látok, akkor a tárgysorozatba vételről fogunk 
dönteni.  

Kérdezem, hogy képviselőtársaim hogyan vélekednek. Most szavazzunk! 
(Szavazás.) 2 igen szavazattal és 6 nem ellenében a tárgysorozatba vételt nem 
támogatta a bizottság.  

A három napirendi pont ugyanazon döntést hozott. 

A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 145. § alapján a 
növényvédő szerek fenntartható használatáról és az (EU) 2021/2115 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendelettervezetről [COM (2022) 305; 2022/0196 (COD)] 

A következő napirendi pontunk a bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 
145. § alapján a növényvédő szerek fenntartható használatáról és az (EU) 2021/2115 
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről. Az 
elmúlt heti ülésen megismertük a kormány álláspontját és főbb aggályait. Az ülés 
alapján véleménytervezet készült, amelyet képviselőtársaim a csütörtöki nap folyamán 
megkaptak véleményezésre, és észrevétel nem érkezett. A mai ülésen a vélemény 
elfogadásáról kell döntenünk. 

Kérdezem, hogy van-e valaki, aki a szavazás előtt fel szeretne szólalni. (Senki 
sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. 

Kérem akkor az önök döntését. Aki támogatja, kérem, az most jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal a bizottság 
támogatta a véleménytervezetet. 

Tájékoztató a Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács 2022. 
szeptember 30-i rendkívüli üléséről 

Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Steiner Attilát, a Technológiai és Ipari 
Minisztérium államtitkárát, a következő napirendi pontunk előadóját: tájékoztató a 
Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács 2022. szeptember 30-ai rendkívüli 
üléséről. Ahogy a múlt heti ülésünkön a cseh elnökségi prioritások kapcsán is láthattuk, 
az energia első számú kérdéssé vált az Európai Unióban és az egész világon, nemcsak 
az ára, de a hozzáférhetősége miatt is. Eltérő a tagállamok energiamixe, és eltérő a 
kitettsége is, valamint az érzékenységük is. Egyre aggasztóbb hírek érkeznek 
gyárbezárásokról, termeléscsökkentésről.  

Mi az, amit ebben a helyzetben az Európai Unió tenni tud? Mi történt a pénteki 
tanácsülésen? Köszönjük államtitkár úrnak a rugalmasságát, hogy ilyen gyorsan tud 
tájékoztatni bennünket. Önt illeti a szó. 
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Steiner Attila tájékoztatója 

STEINER ATTILA államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Nagy 
tisztelettel köszöntöm a képviselő hölgyeket és urakat. Engedjék meg, hogy egy rövid 
tájékoztatást adjak az elmúlt pénteken lezajlott brüsszeli rendkívüli energiatanács 
fejleményeiről, illetve nagyon röviden még kitérnék a két héttel ezelőtti, szeptember 9-
ei energiatanács-ülésre is, ugyanis a kettő nagyon szorosan összefüggött egymással. 

A magyar kormányt Szijjártó Péter miniszter úr képviselte mindkét 
tanácsülésen, és alapvetően a tanács napirendjén az szerepelt… - ugye, ezek a 
rendkívüli ülések a rendkívül helyzetre, illetve a sürgős beavatkozási kényszerre is 
nagyon jó indikációk, közeledik a fűtési szezon. Azt gondolom, hogy az elmúlt 
hónapokban még az sem volt teljesen evidens, hogy Európában lesz-e egyáltalán a téli 
időszakban elegendő energia. 

Egy következő kérdés: ha lesz, akkor az pedig milyen áron lesz? Azt gondolom, 
hogy így a fűtési szezonhoz közeledve ez nagyon sok tagállamnak nagyon komoly 
fejfájást jelent Európa-szerte, és ezzel kapcsolatosan az európai állam- és kormányfők 
arra kérték meg az Európai Bizottságot, hogy sürgősséggel dolgozzon ki olyan 
javaslatokat, hogy hogyan lehetne mérsékelni ezt az árnyomást, és hogyan lehetne azt 
biztosítani, hogy Európában megfelelő mennyiségű energia elérhető legyen a téli 
szezonban. Úgyhogy alapvetően ezek a pontok határozzák meg a mostani 
tanácskozásokat. 

Két részre lehet bontani a tanácsi napirendet. Alapvetően az Európai Bizottság 
kidolgozott már konkrét javaslatokat annak kapcsán, hogy hogyan lehet a villamos 
energia területén valahogyan kontrollálni az árszintet, ugyanis nagyon fontos azt látni, 
hogy a magas földgázárak miatt a villamosenergia-árak is nagyon magasak Európában. 
Mindig a legutolsó erőmű, amelynek még be kell kapcsolnia, hogy el tudjuk látni a 
villamosenergia-igényt - és ezek jellemzően Európában földgáztüzelésű erőművek -, 
határozza meg a villamos energia árát Európában, és alapvetően emiatt van egy nagyon 
szoros kapcsolódás a magas gázárak és a magas villamosenergia-árak között.  

Az Európai Bizottság három konkrét beavatkozási pontra dolgozott ki 
javaslatokat, és erről volt vita a mostani tanácsülésen. Ennek a három javaslatnak az 
első eleme az, hogy hogyan tudjuk a villamosenergia-fogyasztásunkat különösen a 
csúcsidőszakban csökkenteni, és erre vonatkozóan egy 5 százalékos kötelező 
fogyasztáscsökkentést javasolt az Európai Bizottság. Abban viszont nagyobb 
mozgásteret ad a tagállamok részére, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy mi a 
csúcsidőszak. Alapvetően ennek eredményeképpen azt várná az Európai Bizottság, 
hogy tudjuk csökkenteni a földgázfogyasztásunkat is, ugyanis, ahogy említettem, a 
legtöbbször a kiegyenlítéshez, hogy pontosan annyi villamos energiát termeljünk, mint 
amennyit fogyasztunk, be kell kapcsolni földgáztüzelésű erőműveket. Ha ez a 
mennyiség csökken, akkor értelemszerűen kevesebb fölgáztüzelésű erőművet kell 
bekapcsolni, magyarul: kevesebb gázt is fogyasztunk. Úgyhogy alapvetően erre 
fogalmazott meg az Európai Bizottság egy konkrét javaslatot.  

Ezzel kapcsolatosan a magyar álláspont támogató volt, úgy látjuk, hogy ez az 
5 százalékos fogyasztáscsökkentés megugorható, és alapvetően az elkövetkezendő 
időszakban a többi tagállammal egyetemben a Mavirral, illetve az energiahivatallal 
együttműködésben olyan piaci termékeket fogunk kidolgozni, amelyek pont a 
csúcsfogyasztások esetében egyfajta bevételt is generálhatnak azoknak, akik 
visszafogják a fogyasztásukat. Úgyhogy azt várnánk, hogy alapvetően az olyan 
vállalatoknak, olyan cégeknek, akiknél nem technológiai adottság az, hogy éjjel-nappal 
menjen a gyár vagy az üzem, hanem le lehet kapcsolni pár órára a gyártósorokat, akkor 
legyen nekik ebből egy bevételi lehetőségük, és kapjanak azért pénzt, hogy ezt a 
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mennyiségű villamos energiát abban az időpontban nem fogyasztják el. Erre vannak 
amúgy sztenderd megoldások, erre egy terméket ki fogunk alakítani, amit alapvetően 
a tőzsdén lehet majd beszerezni. Ez a többi tagállam számára is kevésbé volt 
problematikus. Itt alapvetően mi is szerettük volna, hogy minél nagyobb mozgástér 
legyen, rugalmasság legyen a tagállamok számára, hogy definiálhassuk ezeket a 
célokat. Azt gondoljuk, hogy ezzel is vállalható ez a javaslat. 

Az Európai Bizottság második javaslata arról szólt, hogy azoknak a 
villamosenergia-termelő létesítményeknek, amelyek nem ármeghatározóak, vagyis 
alapvetően nem gáztüzelésű erőművek, hanem a többi erőmű, amelyek amúgy sokkal 
olcsóbban állítanak elő villamos energiát, viszont nagyon sok bevételre tesznek szert a 
magas villamosenergia-árak esetében, valahogyan ezt a bevételi részt tudjuk korlátozni 
az ő esetükben, és itt egy ársapkát határozna meg az Európai Bizottság, hogy 180 
euró/megawattóránál magasabb villamosenergia-árból adódó bevételre ne tehessenek 
szert ezek a cégek. Ezzel kapcsolatosan azért egy elég nagy vita volt, mert több 
tagállamban egyáltalán nem létezik még ilyen típusú eszköz, azonban Magyarországon 
a 2022. évi extraprofitadó-csomagban mi már elfogadtunk egy hasonló intézkedést, 
alapvetően az úgynevezett KÁT-os, kötelező átvétellel működő megújuló 
energiatermelő egységek esetében. Emlékeztetőül, hogy mire van ez a KÁT-rendszer. 
Ez a KÁT-rendszer arra vonatkozott, hogy a viszonylag kezdetleges fázisban lévő 
megújulóenergia-termelőket valahogyan támogassuk, és fix bevételt tudjunk generálni 
nekik 10-15 éven keresztül, ezért egy kötelező átvételi árat rögzítettünk számukra, 
amivel ők el tudtak menni a bankokhoz, és ez alapján ezek a beruházások meg tudtak 
valósulni. Viszont ezekben a KÁT-szerződésekben az is szerepel, hogy ha magasabb a 
villamos energia ára, mint amin ők értékesítik, akkor a különbözetet befizetik egy 
úgynevezett KÁT-kasszába, és ez a KÁT-kassza most az, ami igazából az extraprofitadó 
keretében bevonásra került a hatálya alá.  

Ugye, 10-15 évig alapvetően ezek a KÁT-os erőművek részesedtek a 
pluszbevételből, a piacon sokkal alacsonyabb áron tudták volna értékesíteni a villamos 
energiát, és most, hogy elszálltak a villamosenergia-árak, most viszont ők kerültek 
befizető helyzetbe. Ez teljes mértékben összhangban van az európai uniós 
irányvonalakkal. Mi alapvetően úgy látjuk, hogy Magyarország már ezt a 
kötelezettségét ezzel a rendszerrel kipipálta, és ezt a cseh elnökség is megerősítette, 
hogy alapvetően a két rendszer megfeleltethető egymásnak. Nem kell dupla 
rendszereket bevezetnünk, ez egy nagyon fontos alapelv volt számunkra, ne kettős 
adóztatásban részesüljenek azok a cégek, akik ilyen tevékenységet folytatnak, viszont 
igenis ebből az extraprofitból járuljanak hozzá a közös teherviseléshez.  

A harmadik konkrét javaslat pedig az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás 
bevezetése volt, ahol alapvetően a fosszilisenergia-ágazatot javasolja az Európai Unió 
is megadóztatni. Itt egy nagyon érdekes elvi vitánk van többekkel együtt az Európai 
Bizottsággal, ugyanis mi továbbra is úgy gondoljuk, hogy az adózási intézkedések teljes 
mértékben tagállami hatáskört képeznek, ez az európai uniós alapszerződésekben is így 
van. Viszont ez kvázi egy adó jellegű intézkedést jelent. Emiatt mi alapvetően azt a 
jogalapot, ami alapján az Európai Bizottság ezt a szolidaritási hozzájárulást… - direkt 
nevezték így, hogy nem adó, hozzájárulás -, mi ezt alapvetően vitatjuk. Ezt az alap 
testtartásunkat a vita során is fenntartottuk. Ettől függetlenül nem szavaztuk le ezt a 
javaslatot, ugyanis Magyarországon az extraprofitadós intézkedéscsomagban mi is 
kivetettünk hasonló típusú adót a Molra, illetve a fosszilisenergia-szektorban 
tevékenykedő cégekre, és ez a kettő irányvonal is teljes mértékben megegyezik 
egymással, úgyhogy itt sem szükséges plusz adónemet kivetnünk, ugyanis ez is jól 
mutatja, hogy alapvetően, amit az Európai Bizottság itt a nyáron, illetve az ősz elején 
kidolgozott, mi ezeknek a nagy részét már átültettük Magyarországon jóval korábban.  
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Itt egy negyedik pontot is szeretnék kiemelni, amiről nagy vita amúgy nem is 
folyt, hogy hogyan lehet az államnak beavatkoznia a villamosenergia- és a földgáz-
kiskereskedelmi árakba. Itt alapvetően a rezsicsökkentésről beszélünk, ami nálunk már 
12 éve nagyon sikeresen működik. Most lám-lám az összes tagállam nagy diadalittasan 
elkezdte bejelentgetni, hogy a rezsicsökkentett árakat hogyan kezdi ő is bevezetni a 
rendszerébe, és nagyon hasonló a magyar rendszerhez nagyon sok tagállam gyakorlata, 
hogy egy átlagfogyasztási szintet lőnek be, és az átlagfogyasztás alatt egy regulált, 
kedvezményes tarifát vehetnek az állampolgárok igénybe, afölött pedig valamifajta 
piaci árat fizetnek meg a fogyasztók. Úgyhogy alapvetően legitimálódik az, amit mi már 
12 éve bevezettünk, sőt most már az Európai Bizottság saját maga javasolja azt, hogy a 
tagállamok vezessenek be ilyet. Egyértelműen látszódik, hogy ezek az energiaárak még 
nyugaton sem fenntarthatóak, és nem véletlenül kéthetente a cseh elnökség összehív 
ilyen rendkívüli üléseket, mert ténylegesen nagyon égető a probléma az összes, 
nemcsak kelet-, hanem nyugat-európai tagállam számára is, hogy hogyan lehet 
fenntartható módon ezt a telet átvészelni.  

Azt gondolom, hogy ami viszont probléma, hogy az alapkérdéssel viszont ezek a 
tanácsülések alapvetően nem foglalkoznak, az pedig az alapvető uniós szankciós 
politikák hatásai, amit alapvetően érdemes lenne felülvizsgálni, mert teljesen 
egyértelmű, hogy annak a hatására vannak ezek a nagyon magas árak, ugyanis 
kevesebb a földgáz mennyisége Európában, és alapvetően az okozza, hogy hiány van 
földgázból, és emiatt vannak magas földgázárak. Itt értelemszerűen a szankciós 
gondolkodás, ami irányba elindult az Európai Bizottság, az nem segít, sőt ront a 
helyzeten. Sajnos erről a kérdéskörről ezeken a vitákon nem nagyon esik szó. Ez volt az 
első vitapont a tanácsülésen, ahol konkrét javaslatokról vitáztunk, és alapvetően ezt a 
javaslatcsomagot a tagállamok nagy többségben támogatták. Egy formális szavazás 
várható még ezen a héten, de ez minden bizonnyal elfogadásra kerül. Itt a magyar 
kormányzat is támogatásáról adott bizonyságot a csomag kapcsán az Európai Bizottság 
irányába.  

Ami viszont ennél egy még érdekesebb vita volt, az pedig a gázársapka 
kérdésköre, amelyről viszont még egy úgynevezett non-paper alapján, különböző 
opciók és háttérelemzések alapján folyt egy vita, ez viszont nem konkrét 
jogszabályjavaslatok megvitatása volt, hanem egy politikai orientációs vitát folytattak 
le a miniszterek ebben a körben. Ez a vita már elkezdődött szeptember 9-én is, ahol az 
Európai Bizottság azt javasolta, hogy fontoljuk meg egy kimondottan az orosz importra 
bevezetendő ársapka bevezetését. Ott viszont az is egyértelművé vált már szeptember 
9-én, hogy emögött nincsen meg a tagállamok többsége, hogy ezt a javaslatot 
támogassa. Itt nagy tagállamok, Németország, Franciaország is kritikus véleményének 
adott hangot, illetve a közép-kelet-európai országok nagy része sem támogatta ezen 
javaslatot. Sőt még olyan országok is, mint Luxemburg, ahol egy zöld energiaügyi 
miniszter van, Claude Turmes személyében, ő sem támogatta, hogy csak az orosz 
importra vezessünk be egy ilyen ársapkát. A mostani ülésen is egyre inkább 
egyértelművé vált, hogy a legtöbb tagállam ezt egyenlőnek tartja egy szankciós 
intézkedéssel, ha ennyire célzottan az orosz importot szeretnénk megcélozni, és akkor 
viszont ez egy szankciós vitát igényel, akkor át kell irányítani az egész vita jellegét a 
szankciós vita folyamatába, ahol értelemszerűen teljesen más döntéshozatali szabályok 
uralkodnak, mintha egy egyszerű kereskedelempolitikai eszközről beszélnénk.  

Ennek ellenére viszont több tagállam részéről felmerült az az ötlet, hogy akkor 
viszont generálisan vezessünk be egy ársapkát Európában az összes importra. Itt már 
azért többfele szórtak a vélemények, hogy akkor ez hogyan nézne ki: az LNG-
szállítmányokra is bevezetnének-e ársapkát vagy csak a vezetékes importokra, vagy 
nem is az importra vezetnének be ársapkát, hanem az úgynevezett nagykereskedelmi 
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árakat sapkáznák be, ami a tőzsdén egy piaci mechanizmusok alapján állítódik, piaci 
folyamok alapján, és erre vezetnénk be ársapkát.  

Az látszott a vitából, hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy technikailag hogyan 
néznének ki ezek a javaslatok. Van olyan javaslat, amely teljesen kivitelezhetetlennek 
is tűnik, ugyanis például, ha egy nagykereskedelmi ársapkát vezetnénk be, az azt 
jelentené, hogy feladtuk teljes mértékben az uniós egységes gázpiacot, és feladtuk a 
tőzsdei működést, onnantól van egy ársapka, mindenki értelemszerűen az ársapkán a 
maximális áron szeretné majd akkor a gázt értékesíteni, és onnantól elfogytak azok a 
piaci jelzések, hogy hol van hiány, hova kell több gáz. Úgyhogy valakinek meg kéne 
állapítani akkor, hogy a fizikai mennyiségek hogyan folyjanak egész Európában, és ezt 
órás szinten kéne mindig újraértékelni, hogy mikor hol van éppen hiány, és hova kéne 
a gázforrásokat irányítani.  

Ez kvázi olyan, ha egy kicsit sarkítok, mintha visszatérnénk a kommunizmusba, 
és egy tervhivatalt állítanánk fel, amely meghatározza, hogy hol, mikor, mire van 
szükség, és megmondaná központilag, hogy na, akkor most Belgiumból 
Németországba ilyen mennyiségű gázt kell a következő órában eljuttatni. Azt 
gondolom, erre senki nincs felkészülve, és nem ez az irány, amire szükségünk van, ez 
nem fogja megoldani azt a problémát, hogy hogyan lesz több gáz Európában, és hogyan 
lehet a több gáz révén csökkenteni ezt az árnyomást Európában. Úgyhogy alapvetően 
nem is nagyon konkludáltunk semerre ezen a vitán.  

Az látszik, hogy az Európai Bizottságon van egy nyomás, hogy konkrét javaslatot 
dolgozzon ki. Itt valamilyen generális ársapka irányú javaslat várhatóan jönni fog, de 
az Európai Bizottságon is teljesen egyértelműen látszódott, hogy nagyon bizonytalan, 
hogy ezt hogyan kéne megvalósítani. Értelemszerűen ők sem szeretnék ezt a 
tervhivatalszerű szerepet betölteni, nincs is rá képességük, és nem is szeretnék 
politikailag sem. 

Itt a közép-kelet-európai tagállamoknak is elég egyértelmű volt a véleménye, és 
itt osztották a mi véleményünket is arra tekintettel, hogy az ellátásbiztonság 
mindenekelőtt. Ezen a téren szükségünk van a földgázra. A földgáztárolóink nagyon jól 
haladnak előre a feltöltöttség szintjén, de ettől függetlenül ami beérkezik a régióba nagy 
mennyiségű import, az alapvetően orosz import, és ezt az orosz importot lehetőség 
szerint intaktul kell hagyni, mert ha nem, akkor az nagyon nagy hiányt fog a régióban 
generálni. Sajnos, nem áll úgy Európában az infrastruktúra, hogy Belgiumból, 
Németországból Magyarországra ezt a mennyiséget ki tudnánk váltani. Szűkületek 
vannak a csöveken, nem lehet fizikailag ezt a mennyiséget áthozni. Valamilyen 
mennyiséget természetesen lehet hozni, de most azt látjuk, hogy a német piacon is 
alapvetően hiány van, ugyanis a Nord Streamen keresztül nem kapják a gázt. Úgyhogy 
alapvetően még nálunk van a legbővebb forrás, és Európa más részein alapvetően 
gázhiánnyal szembesülnek a szolgáltatók.  

Alapvetően minden olyan javaslatot, amely azt a kockázatot felveti, hogy 
Magyarországon az import megszakadhat, azt a javaslatot a magyar kormányzat nem 
tudja támogatni ezeken az üléseken. Azt gondolom, nem voltunk egyedül ezzel a 
véleményünkkel, itt más régiós tagállamok, például Ausztria nagyon hasonló 
véleményen volt, náluk is nagyon nagy az orosz földgázimport aránya jelenleg, annak 
ellenére, hogy az osztrákok és mi is és a régiós országok is nagyon sok mindent tettek 
az elmúlt 10-12 évben, hogy ez ne így legyen. Három interkonnektorral, 
földgázvezetékkel rendelkeztünk még a 2010-es évek elején a szomszédos országokba, 
azóta hat csövünk van, Szlovénia kivételével mindenhova rendelkezünk ilyen 
gázösszeköttetésekkel, és nagyon jelentősen megnöveltük ezeket a kapacitásokat. Ha 
van nem orosz molekula a régióban, ahhoz Magyarország hozzá tud jutni, és be tudjuk 
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tárolni nagyon hatékonyan a földgáztárolóinkba, ami régiós összehasonlításban a 
legmagasabb, ha összehasonlítjuk a szomszédos országokat.  

Úgyhogy alapvetően infrastrukturális oldalról amit a határainkon belül meg 
tudtunk tenni, azt az elmúlt években megtettük, nagyon komoly összegeket 
fordítottunk ezekre a projektekre, és sokkal jobb a helyzetünk, mint ahogy volt 2009-
ben, amikor az oroszok egyszer három hétre elvágták az akkori ukrán importot. Akkor 
sajnos azon a csövön érkezett be Magyarországra szinte a teljes importmennyiség, most 
azért ezt sikerült diverzifikálni az elmúlt években, de ennek ellenére a piaci folyamatok 
eredményeként mégis 80-85 százalékos importkitettség van orosz oldalról.  

Ez nem jelenti azt, hogy nem próbálunk majd meg ezen az arányon csökkenteni 
az elkövetkezendő időszakban, össze is raktunk egy körülbelül 16 milliárd eurós 
nagyon komplex beruházási csomagot, amelyről már az Európai Bizottságon 
tárgyalunk. Itt maga Palkovics miniszter úr amúgy személyesen Timmermans alelnök 
úrral is tárgyalt ebben a kérdéskörben, és ő támogatásáról biztosította a kormányt, 
hogy ez alapvetően jó irány, de értelemszerűen ennek a projektcsomagnak van egy 
átfutása. Itt nagyon nagy volumenű projektekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy 
hogyan tudjuk az embereknek, illetve a cégeknek a fogyasztását egyre inkább a villamos 
energia irányába terelni, mert a villamos energia esetén sokkal jobb a helyzet, ott nincs 
ilyen nagy importkitettségünk, a 70-80 százalékát itthon termeljük meg a villamos 
energiának. Úgyhogy emiatt az a stratégiai irány, hogy villamos energiára terheljük át 
a magyar energiafogyasztás nagy részét, azt gondolom, ez az üdvözítendő, és ezt kell 
végrehajtanunk az elkövetkezendő időszakban.  

Végezetül pedig szeretnék még röviden beszámolni arról, hogy az egyebek 
napirendi pont alatt mi hangzott el, ugyanis történtek olyan precedens nélküli 
incidensek az elmúlt időszakban, amelyekkel az európai energiatanácsnak is kellett 
foglalkoznia. Ezek pedig a Nord Stream 1-csövön történő incidensek, és a német, a dán, 
illetve a svéd delegáció számolt be röviden az eddigi vizsgálatok eredményeiről. Azt 
mind a hárman megállapították, hogy biztos, hogy emberi kéz van az incidensek 
mögött, viszont azt még nem tudták megállapítani, hogy ki az, akinek a beavatkozása 
történhetett ebben az esetben, úgyhogy itt még további vizsgálatok folynak. Azt ígérték, 
hogy amint vannak konkrét eredmények, arról be fognak számolni az 
energiaminisztereknek, legkésőbb a következő ülésen. Úgyhogy ezen pont kapcsán is 
talán a legtöbb hozzászólás arra irányult, hogy nagyon fontos a kritikus 
infrastruktúráink védelme, és minden tagállam külön figyeljen oda a kritikus 
infrastruktúrák védelmére, mert sajnos nem evidens, hogy egy ilyen háborús 
helyzetben ilyen nem várt helyzetek is előállhatnak.  

Röviden ennyit szerettem volna a tanácsülésen elhangzottakról beszámolni. 
Köszönöm szépen a figyelmet. 

Hozzászólás 

ELNÖK: Köszönjük szépen a beszámolót. A képviselőtársaimat illeti a szó, 
kérdések, hozzászólások, parancsoljanak! (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Államtitkár úr, én csak igazán két rövid kérdést tennék fel. Van egy olyan 
európai uniós cél, amely 85 százalékos feltöltöttséget irányzott elő a gáztározók 
tekintetében. Ennek a megvalósíthatósága mennyire lehetséges, és jelen pillanatban 
hogyan áll? Azt, hogy Magyarország hogyan áll, ismerjük, és nyilván azt tudjuk is. 

A közelmúltban elég jelentős előrelépésről számoltak be Szlovákiában az 
atomenergia tekintetében. Az a kérdésem, hogy van-e bármiféle elmozdulás a nukleáris 
energiával kapcsolatosan, illetve annak a megítélésében. (Dr. Tiba István távozik az 
ülésről.) 



19 

Államtitkár úr is említette ezt a fejlesztési programot, amely 16 milliárd euró, és 
egyeztetés van az Európai Unió és a magyar kormány között. Itt valóban az lehet a 
kérdés, hogy ennek mi az átfutása, tehát ennek ténylegesen milyen ütemezését 
láthatjuk, és milyen forrásból tudhat ez megvalósulni, ha megvalósul. 

Visszaadom a szót államtitkár úrnak. 

Steiner Attila reagálása 

STEINER ATTILA államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium): Köszönöm 
szépen a kérdéseket. A földgáztároló kapcsán, igen, ez a 85 százalékos uniós előírás 
létezik, viszont itt értelemszerűen ez arról szól, hogy 85 százalékosan a nominális 
kapacitásainkat töltsük fel. Na, most ez azoknak egy nagyon könnyű feladatot jelenthet, 
akinek nincs tárolója vagy nagyon pici tárolóval rendelkezik, viszont Magyarország, 
illetve mellettünk még több tagállam, például Ausztria is nagyon jelentős 
tárolókapacitásokkal rendelkezik. Itt nagyon fontos azt látni, hogy alapvetően nagyon 
drága gázzal töltjük fel ezeket a tárolókat. 

Úgyhogy itt alapvetően a finanszírozási kérdések egy szűk keresztmetszetet 
jelenthettek, és emiatt az Európai Bizottság finomhangolta ezt a javaslatát, és még egy 
alternatív kritériumot írt elő, hogy fogyasztásarányosan legalább 35 százalékos 
töltöttségi szintet érjenek el a tagállamok. Ez főleg azoknál a tagállamoknál volt 
érdekes, ahol relatíve nagyok a tárolókapacitások, így Magyarország és Ausztria 
szempontjából alapvetően ez a fő mutatószám, aminek meg kell felelnünk.  

Azt szeretném jelezni, hogy ennek az előírásnak már rég megfelelünk. Most 
körülbelül 40-45 százalékos szinten vannak a magyar tárolók fogyasztásarányosan, és 
ezzel a számmal az Európai Unióban az első három tagállam között szerepelünk. Azt 
gondolom, hogy ez a fő mutatószám, mert alapvetően ez mutatja meg azt, hogy 
otthonról, saját földgáztárolókból a fogyasztás mekkora részét tudjuk kielégíteni. Hogy 
nominálisan hány százalékos töltöttségen vannak a tárolók, az egy fontos mutatószám, 
de alapvetően a tél szempontjából nem ez a mérvadó, mert valahol nagyon kicsi tárolók 
vannak, az hiába van százszázalékosan feltöltve, lehet, hogy egy hónap alatt elfogy az 
abban tárolt földgáz.  

Itt alapvetően Magyarországon is szépen haladunk előre. Ha nominálisan 
nézzük amúgy a magyar földgáztárolók töltöttségét, akkor 75 százalékon állnak a 
magyar tárolók. A pontos mennyiség körülbelül 4,7 milliárd köbméter, ami be van 
tárolva Magyarországra. Ez körülbelül 195 téli napra elegendő földgázmennyiséget 
jelent, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jól fel vagyunk készülve a mostani télre, 
és szerencsére sikerült azt a mögöttes finanszírozást is előteremteni, ami lehetővé tette 
azt, hogy ezt a mennyiségű földgázt még ilyen magas áron is be tudjuk szerezni. 
Alapvetően azon van a kormányzat, hogy ami a csövön befér a tárolóba - ugye, még egy 
két-három hét van előttünk, ami kvázi betárolásra alkalmas időszak -, azt még töltsük 
be a tárolókba. Én azt várom, hogy egy olyan 77-78 százalékos töltöttségi szintre még 
el fogunk tudni jutni az elkövetkezendő időszakban. Ugye, egyszerre nem lehet 
kitárolni és betárolni, az egy fizikai korlát. Úgyhogy azt próbáljuk, hogy tényleg minél 
tovább, amíg még nem indul be a fűtési szezon, mert akkor el kell kezdeni kitárolni a 
tárolókból, ezt a célt tudjuk teljesíteni.  

Alelnök úr második kérdésére az atomenergia kapcsán, én azt gondolom, hogy 
nagyon komoly elmozdulások tapasztalhatóak Európa-szerte az atomenergia 
tekintetében. Belgium kezdte el ezt a sort, ahol alapvetően arról döntött a kormányzat 
még a nyár folyamán, hogy a már most bezárandó atomerőműveket nem fogják 
bezárni, hanem tovább üzemeltetik, és láthatjuk, hogy még Németország is elmozdult 
e tekintetben, ugyanis kezd annyira égető lenni a helyzet itt a fűtési szezonhoz 
közeledve, hogy egyszerűen nincs más alternatívája az egyes döntéshozóknak. Azt 
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gondolom, hogy minden olyan erőművünkre, ami intakt és működik és megbízható, 
azokra az erőművekre támaszkodnunk kell. Ha nem tartanák bekapcsolva ezeket az 
erőműveket, akkor az egyértelműen a földgázkitettségünket növelné meg, mert mit 
tudunk helyette tenni: be kell kapcsolni azokat a földgáztüzelésű erőműveket, amik 
most esetleg alacsony kapacitáson működnek, és ez egy ilyen jelenlegi árkörnyezetben, 
illetve ellátásbiztonsági helyzetben, azt gondolom, egy nagyon felelőtlen lépés lenne. 
Úgyhogy én személy szerint nagyon üdvözlöm, hogy ez a döntés több tagállamban is 
megszületett. Ez egész Európának jó hír, mert azt jelenti, hogy a villamosenergia-
hálózatok stabilan fognak működni a tél folyamán is, és legalább a villamos energia 
tekintetében biztos lábakon állunk, és így felszabadul olyan gázmennyiség, amit esetleg 
a megújulóenergia-termelés kiegyensúlyozására tudunk fordítani. Ez alapvetően a 
megújulóenergia-termelők számára is egy nagyon jó hír, mert most is már 
Magyarországon egy körülbelül 3500 megawattnyi napelemes kapacitással 
rendelkezünk. Ez több mint másfél paksnyi kapacitást jelent. De alapvetően ahhoz, 
hogy ez a villamos energia fel tudjon jutni a hálózatra, ehhez kiegyenlítő energiát is 
igénybe kell vennünk, amikor nem süt a nap, és ez alapvetően a gáztüzelésű erőművek 
szerepköre. Úgyhogy minél többet tudunk erre a célra megspórolni, azt gondolom, 
hogy annál üdvözítőbb.  

A harmadik kérdésre tekintettel, a 16 milliárd eurós csomag. Azt gondolom, 
hogy ez egy nagyon komprehenzív jellegű csomag, aminek körülbelül a kétharmada a 
magyar villamosenergia-rendszer megerősítését szolgálja. Egyrészt a villamosenergia-
hálózatot megerősítenénk annak érdekében, hogy minél több megújulóenergia-
termelő fel tudjon menni a hálózatra, támogatnánk az akkumulátorok ipari méretű 
telepítését, szintén annak érdekében, hogy a nagyfokú hullámzást a rendszerben tudják 
enyhíteni ezek az akkumulátorok. Erre egy nagyon komoly támogatási programot már 
el is kezdtünk, 33 milliárd forintos keretösszeggel, illetve már van egy 103 milliárd 
forintos keretösszegű hálózatfejlesztési programunk, amit szintén elkezdtünk. Részben 
ezek az elemek már el is kezdődtek, de annak érdekében, hogy szintet tudjunk ugrani 
az elkövetkezendő időszakban, és ténylegesen a földgázkitettségünket érdemben 
tudjuk csökkenteni, ezeket a beruházásokat meg kell tennünk. Ezek a beruházások, 
ezek időigénye elég hosszú. Az akkumulátorokat gyorsabban lehet telepíteni, viszont az 
egész villamosenergia-hálózati rendszert átstrukturálni több évet vesz igénybe. Ezek 
részben már, ahogy mondtam, elkezdődtek, de ez egy jó ötéves programcsomag, amit 
itt végre kell hajtanunk.  

Emellett szeretnénk alaperőműveket is fejleszteni, úgyhogy alapvetően a Paksi 
Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása értelemszerűen napirenden van. A Mátrai Erőmű 
esetében időlegesen szeretnénk megnövelni a Mátrai Erőműből kihozható energia 
mennyiségét, itt a lignittermelést alapvetően fokoznunk kell. Ahogy említettem, az egy 
nagy érték, hogy vannak működő erőműveink, és nem kell újakat építeni, és egy-két tél 
alatt nem is lehet megépíteni ezeket az új erőműveket, úgyhogy a meglévő eszközökre 
kell támaszkodnunk. Emellett pedig mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
minél több megújulóenergia-termelő eszköz fel tudjon csatlakozni a hálózatra. Ami jó 
hír, hogy amit 2030-ra terveztünk a napelemek esetében, hogy 6000 megawattnyi, 
három paksnyi kapacitás fel tud csatlakozni a hálózatra, ez valószínűleg már 2025-re 
meg fog valósulni, öt évvel hamarabb. De ehhez az kell, hogy hálózatot fejlesszünk, és 
akkumulátoros kapacitásokat tudjunk építeni.  

Úgyhogy alapvetően erről szólna ez a 16 milliárd eurós cosmag. Emellett még 
földgáz-diverzifikációs és alternatív földgázkitermelési projektek, hogy ne orosz gázt 
kelljen importálnunk, hanem minél többet termeljünk meg itthon, az itthoni 
kitermelést emeljük meg, amennyire lehet, erre fordítanánk a csomag egy részét, illetve 
energiahatékonysági programokra is szeretnénk ebből a csomagból fordítani. Úgyhogy 
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emiatt nagyon szeretnénk, hogy az európai uniós csomagban, az RRF-csomagban egy 
nagyon prominens csomagot képviseljen ez a 16 milliárd eurós beruházási csomag. Ez 
lehetővé tenné azt, hogy érdemben csökkentsük az orosz földgáz iránti kitettségünket 
az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy még Timmermans úr számára is ez volt talán 
az a meggyőző érv, amit ő is látott, hogy ez a csomag teljesen ebbe az irányba mutat. 
Amúgy az a szerencse, hogy a klímavédelmi megfontolásunkat is ez a csomag 
rendkívüli mértékben támogatja, mert alapvetően azzal, hogy kevesebb fosszilis 
energiát használunk fel, az az emissziónkat is csökkenteni fogja, úgyhogy alapvetően a 
közép- és hosszú távú klímavállalásaink semmilyen mértékben nem sérülnek ezen 
csomag implementálása esetén. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a részletes tájékoztatást, 
képviselőtársaimnak pedig az aktív részvételt. A bizottsági ülést lezárom. Egyben 
szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülése várhatóan 
októbert 24-én, hétfőn, 10 órakor, ugyanebben a teremben lesz. További szép napot 
kívánok mindenkinek!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 19 perc) 

  

Tessely Zoltán 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Szűcs Dóra és Horváth Éva Szilvia 


