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Napirendi javaslat

1.  Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1941. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke

Dr. Bácskai János (Fidesz)
Bányai Gábor (Fidesz)
Bartos Mónika (Fidesz)
Bodó Imre (Fidesz)
Fejér Andor (Fidesz)
Fülöp István (Fidesz)
Koncz Ferenc (Fidesz)
Schmidt Csaba (Fidesz)
Sebestyén László (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Bödecs Barna (Jobbik)
Kepli Lajos (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Dr. Nagy Andornak (KDNP)
Schmidt Csaba (Fidesz) megérkezéséig Bartos Mónikának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Megjelentek

Szentpétery Emese főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Sipos Ildikó tanácsos (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Sütő Tímea fogalmazó (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 00 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésen megjelent képviselőtársainkat, valamint a
napirendi ponthoz érkezett vendégeinket, államtitkár urat is.

Két bejelentéssel szeretnék élni. Az egyik, hogy ma én vezetem az ülést, mert elnök úr
nincs jelen; a másik, hogy azt a napirendi pontot tárgyaljuk, amelyet a korábbi bizottsági
ülésünkön egyhangú döntéssel levettünk a napirendről, ugyanis akkor kormányálláspont még
nem volt – úgy tudom, hogy most már van, erre fog ma sor kerülni.

A bizottsági ülésünk határozatképes, és képviselőtársaimat kérdezem, hogy az
előzetesen kiküldött napirendet, aki elfogadja, az kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Ez egyhangú.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (1941.
szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Rá is térünk az első napirendi pontunkra, amely az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos - itt a módosítókról döntünk.

Szeretném megkérni államtitkár urat, hogy vegyük végig azokat a módosító
javaslatokat, amelyeket a bizottsági ülésen tárgyalunk.

Kezdjük az 1-essel. Mi a kormány álláspontja itt.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
alapvetően egyetért a javaslattal. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban további információ
szükséges-e. A szándék az az, hogy egy egységes kormányzati hálózati gerinc, közigazgatási,
informatikai gerinchálózat kerül majd kiépítésre, és ez a módosító javaslat konkrétan az
informatikai eszköznek a definíciójáról szól, tehát a kormány ezt a javaslatot támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy aki ezt a javaslatot támogatja, az kérem, tegye
fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú, 12.

A következő az én listámon, a 2-es: Jávor Benedek.
Kormányálláspontot szeretnénk hallani.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
ezt a javaslatot nem támogatja. Itt arról lenne szó, hogy egy újabb korlátot vezetne be a
kapcsolt teljesítményű erőművekkel kapcsolatban, illetve az ennél kisebb, 2 MW-nál névleges
teljesítőképességű erőművekkel kapcsolatban, ami gyakorlatilag azt jelentené, hogy az ennél
nagyobb teljesítőképességű erőművek is bekerültek volna ebbe a támogatott KÁT-körbe; ez
egyértelműen negatívan befolyásolná a kormány árbefagyasztási szándékát, ezért a javaslattal
a kormány nem ért egyet.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy aki a Jávor Benedek módosító indítványát
támogatja, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 2. Ellene! (Szavazás.) 10. Ezt a bizottság nem
támogatta és az egyharmad sincs meg.

Térjünk át a 3-asra. Úgy értelmeztük, hogy a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os összefügg. Tehát,
hogyha a 3-asról döntünk, akkor valószínű szükségtelen lesz a többieket tárgyalni.

Kérdezem államtitkár urat, mi a kormány álláspontja a 3-as módosító indítvány
kapcsán.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
mind a négy javaslatot támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy aki a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os módosító
indítványokat támogatja, tegye fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú, 12.

(Dr. Aradszki András: Elnök úr, ügyrend.) Tessék, András!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Itt az előterjesztésben a 3-as és a 6-os
összefüggés van, a 4-es nincs, nehogy véletlenül kimaradjon, hogy a 4-esről nem szavazunk.

ELNÖK: Rosszul mondtam, a 3-as és a 6-os, köszönöm – a jegyzőkönyv kedvéért
akkor ezt javítsuk – a 4-es külön van.

A következő a 4-es.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 4-es
javaslattal a kormány egyetért.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, aki a 4-est támogatja, kérem, tegye fel a kezét!
(Szavazás.) Ez is egyhangú – a helyettesítéssel 14.

Az 5-ösről a kormány álláspontját kérdezem.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a
javaslatot támogatja, azzal egyetértünk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Aki támogatja az 5-öst, kérem, tegye fel a kezét!
(Szavazás.) Ez is egyhangú, 14.

A 6-osról döntöttünk. A 7-es következik.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 7-es
számú javaslatot a kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, aki a 7-est támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Egyhangú, 14.

8-as.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 8-as
számú javaslatot a kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot. Aki a 8-ast támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez is egyhangú, 14.

9-es.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 9-es
számú javaslatot a kormány támogatja.

ELNÖK: Aki a 9-es módosító javaslatot támogatja, kérem, tegye fel a kezét!
(Szavazás.) Ez is egyhangú, 14.

A 10-es számú javaslatról kérem államtitkár urat, kormányálláspontot ismertessen!
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 10-es
számú javaslatot a kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. Aki a 10-est támogatja, tegye fel a kezét!
(Szavazás.) Ez is egyhangú, 14.

Következik a 11-es, kérem a kormány álláspontját!

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 11-es
számú javaslatot a kormány támogatja.

ELNÖK: Ez is összefügg a 13-assal, úgy látom. Kérdezem a bizottság tagjait, aki a 11-
est támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez is egyhangú, 14. A 13-ast nem
tárgyaljuk.

A 12-es következik. Kormányálláspont!

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Itt is
jelezném, hogy a 12-es, 14-es, 18-as és a 20-as számú módosító indítványok tartalmilag
összefüggenek - nem tudom, hogy a bizottság egybe kívánja-e szavazni?

ELNÖK: Egybe.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
ezt a négy módosító indítványt nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy aki ezt a négyet támogatja, tegye fel a kezét!
(Szavazás.) Ilyen nincsen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú, tehát 14.

Következik a 15-ös. Kormányálláspont!

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 15-ös
számú módosító indítványt a kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy a 15-öst, aki támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez is egyhangú, tehát 14.

A 16-os következik.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 16-os
számú javaslatot a kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy aki ezt támogatja, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez is egyhangú, 14.

A 17-es következik.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 17-es
számú javaslatot a kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, aki támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)
Ez is egyhangú, 14.

19-es.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 19-es
számú módosító indítványt a kormány támogatja.

ELNÖK: Tehát a kormány támogatta. A bizottság tagjait kérem, hogy szavazzanak!
(Szavazás.) Ez is egyhangú, 14.

21-es.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 21-es
számú javaslattal a kormány egyetért, azt támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez is egyhangú, 14.

22-es.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 22-es
számú javaslattal a kormány egyetért.

ELNÖK: A 22-est a kormány támogatja. A bizottság tagjait kérem, hogy szavazzanak!
(Szavazás.) Mi is egyetértünk vele, egyhangúlag támogatjuk - ez is 14.

Az utolsó a 23-as.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 23-as
számú javaslatot is támogatja a kormány.

ELNÖK: A 23-ast is támogatja a kormány. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Ezt is
támogatja mindenki, egyhangú - 14 szavazattal támogattuk.

Ezzel az első napirendi pontot teljesítettük. Köszönjük szépen a megjelenést.

Egyebek

Áttérünk a második napirendi pontra. Az egyebek kapcsán van-e bárkinek
bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor a következő bizottsági ülésünk szerdán lesz.
Bencsik János lesz a bizottsági ülés vendége, a megújuló energiákról, gondolom a cselekvési
tervről fog beszélni, meg az energiapolitikáról. A szerdai ülésünk, ha jól emlékszem 13 órakor
kezdődik nem ebben az ülésteremben, hanem a 562-es tárgyalóteremben.

Köszönöm szépen a részvételt, a parlamentben találkozunk, szevasztok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 10 perc)

Dr. Nagy Andor
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné


