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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

SIMON GÁBOR (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Fogyasztóvédelmi bizottság ülésén megjelent
képviselőtársaimat, az előterjesztő képviseletében jelen lévő kollégákat és mindenkit, aki a
bizottság ülésén a napirenden szereplő témát figyelemmel kíséri.

Szeretném a jegyzőkönyv kedvéért megállapítani, hogy a bizottság határozatképes. A
kormánypárti és az ellenzéki oldalon is a frakciók képviseltetik magukat, nincs akadálya
annak, hogy az ülésünket és a munkánkat érdemben elvégezzük.

Az első döntésünk a napirendre vonatkozik. Előzetesen két napirendet tűztünk ki a mai
megtárgyalandó témáink közé: az első az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló
T/1941. számú törvényjavaslat kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatainak megvitatása
és az arról való döntés, a második pedig az egyebek napirend.

Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy amennyiben egyetértenek a bizottság
napirendjével, ezt szavazatukkal erősítsék meg! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság
egyhangúlag elfogadta a mai ülés napirendjét, nincsen akadálya annak, hogy az ülésen
szereplő napirendek megtárgyalásával elvégezzük a munkánkat.

Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/1941. számú
törvényjavaslat

Az első napirend, ahogy azt az előbb elfogadtuk, az energetikai tárgyú törvények
módosításáról szóló T/1941. számú törvényjavaslat, a kapcsolódó és bizottsági módosító
javaslatok megvitatása. Szeretném előzetesen elmondani a bizottság tagjainak, hogy a
részletes vitában benyújtott kapcsolódó módosító javaslatokat, illetve a gazdasági bizottság
által február 15-én benyújtott módosító javaslatokat a T/1941/103. ajánlás tartalmazza. A
gazdasági bizottság február 14-én benyújtott módosító javaslatait pedig a T/1941/88. számú
ajánlás tartalmazza. Ezen két ajánlások segítségével fogjuk a mai bizottsági munkánkat
elvégezni.

A bizottsági módosító javaslatok és a kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása

Azt javaslom, hogy kezdjük a bizottsági módosítókkal. A bizottsági módosítóknál az
első, amelyről döntenünk kell, a 7-es ajánlási pont, a gazdasági bizottság javaslata. Szeretném
megkérni az előterjesztő képviseletében jelen lévő kollégákat, hogy a jegyzőkönyv kedvéért
legyenek kedvesek bemutatkozni, majd azt követően kérni fogom, hogy reagáljanak az
ajánlásban megfogalmazott módosítókra.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Kovács Pál vagyok, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energetikáért felelős helyettes államtitkára. Én fogok a kormány nevében álláspontot
ismertetni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor immáron friss erővel el is
kezdenénk. A 7-es ajánlási pont a gazdasági bizottság módosító javaslata. A kormány
álláspontját szeretném kérdezni.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
egyetért a javaslattal.
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ELNÖK: A kormány ezzel egyetért. Aki egyetért a módosítóban foglaltakkal, kérem,
most szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki nem ért egyet, most szavazzon! (Szavazás.) 4 nem.
Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság a szükséges döntést meghozta. Köszönöm szépen.

A következő a 9-es ajánlási pont, ami szintén a gazdasági bizottság módosító javaslata.
Államtitkár úr, kérem a kormány álláspontját.

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

ELNÖK: Köszönöm szépen. Támogatja. Aki a módosítót támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság a döntést
meghozta.

Lépünk tovább, és a 19-es ajánlási pont a gazdasági bizottság módosító javaslata.
Kormányzati álláspontot kérek.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormányzat támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 25-ös ajánlási pont szintén a gazdasági bizottság módosító javaslata. Szeretném
kérni a kormányzati álláspontot.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormányzat támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A kormányzat támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) Köszönöm. 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ebben is a szükséges
döntést meghoztuk.

Most a 47-es ajánlási pontról fogunk dönteni, ugyancsak a gazdasági bizottság
módosító javaslata. Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.)
12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A szükséges döntést meghoztuk.

Az 58-as ajánlási pontról döntünk, szintén a gazdasági bizottság módosító javaslata.
Szeretném a kormány álláspontját kérni ehhez.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.)
12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 66-os a következő ajánlási pont, amiről dönteni fogunk. Ez is a gazdasági bizottság
módosító javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A következő a 71-es ajánlási pont, amiről döntünk, ugyancsak a gazdasági bizottság
módosítója. Kormányálláspontot kérek.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A következő ajánlási pont a 85-ös, a gazdasági bizottság módosítója.
Kormányálláspontot szeretnék kérni.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki a módosítóval egyetért, kérem, szavazzon!
(Szavazás.) 12 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 98-as ajánlási pontban a gazdasági bizottság módosítója található.
Kormányálláspontot kérek.

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

ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 124-es ajánlási pont a gazdasági bizottság módosító javaslata. Kormányálláspontot
kérek.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja, kérem, szavazzon! (Szavazás.) 12
igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést itt is meghoztuk.

A 126-os ajánlási pont, a gazdasági bizottság módosító javaslata. Kormányálláspontot
szeretnék kérdezni.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja a módosítót, kérem, most szavazzon!
(Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést itt is meghoztuk.

Véleményem szerint az utolsó következik ebben a csomagban, a 180-as ajánlási pont,
ugyancsak a gazdasági bizottsági módosítója. Kormányálláspontot kérek.

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



- 8 -

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk. Köszönöm szépen.

Ezzel még nem végeztünk, ezzel a bizottsági módosítókról döntöttünk. A részletes
vitában az egyéni képviselői módosítókról fogunk dönteni a másik ajánlási tervben van benne,
és ha jól látom, ezt végig is fogjuk szavazni szépen, egymást követően. A jegyzőkönyv
kedvéért mondom, hogy ez a T/1941/103. számú ajánlási csomag.

Az 1-es ajánlás Román István képviselő úr módosító javaslata. Kormányálláspontot
szeretnék kérdezni.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.)
12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 2-es ajánlási pont Jávor Benedek képviselő úr módosítója. Kormányálláspontot
szeretnék kérni.

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

ELNÖK: Nem támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 4 igen.
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Egyharmadot nem kapott.

A 3-as ajánlási pont ugyancsak Román István képviselő úr módosítója.
Kormányálláspontot kérek.

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

ELNÖK: Támogatja. Aki támogatja, kérem, most szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 4-es ajánlási pont ugyancsak Román István képviselő úr módosító javaslata.
Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja, most szavazzon! (Szavazás.) 12 igen.
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

Az 5-ös ajánlási pont Román István képviselő úr módosítója. Kormányálláspontot
szeretnék kérni.

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

ELNÖK: A kormány támogatja a javaslatot. Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 6-os ajánlási pont láb, a 3-asnak a lába, mert ott egyben döntöttünk a 3-asról és a 7-
esről. A 7-es ajánlási pont következik, Román István képviselő úr módosítója.
Kormányálláspontot kérek.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
egyetért a javaslattal.

ELNÖK: Egyetért. Aki egyetért? (Szavazás.) 12 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.)
4 nem. A döntést meghoztuk.

A 8-as ajánlási pont ugyancsak Román István képviselő úr módosítója.
Kormányálláspont?

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

ELNÖK: A kormány egyetért. Aki egyetért? (Szavazás.) 12 nem. Aki nem ért egyet?
(Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 9-es ajánlási pont ugyancsak Román István képviselő úr módosítója.
Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.

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

ELNÖK: Támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Ki nem támogatja?
(Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 10-es ajánlási pont Józsa István és dr. Szekeres Imre képviselő urak módosító
javaslata. Kormányálláspontot szeretnék kérni.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja a módosítót, az most tegye fel a kezét!
(Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot.

A 11-es ajánlási pont ugyancsak Román István képviselő úr módosító javaslata.
Kormányálláspontot szeretnék kérni.

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 12-es ajánlási pont ugyancsak dr. Józsa István és dr. Szekeres Imre módosító
javaslata. Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezzel a
javaslattal a kormány nem ért egyet, nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Aki a módosítót támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A döntést
meghoztuk, az egyharmadot nem kapta meg.

A 13-as ajánlási pont Román István képviselő úr módosító javaslata. A kormány
álláspontját szeretném kérdezni.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki a módosítót támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem.

A 14-esről már döntöttünk korábban. A 15-ös ajánlási pont következik, ez a gazdasági
bizottság módosítója. Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
egyetért a javaslattal, támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta a módosító javaslatot.

A 16-os ajánlási pont ugyancsak a gazdasági bizottság módosító javaslata.
Kormányálláspontot kérek!

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

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Aki a módosítót támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta.

A 17-es ajánlási pont Román István képviselő úr módosítója. Kormányálláspontot
kérek!

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

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) 12 igen. Aki nem
támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

A 18-asról már korábban döntöttünk. A 19-es ajánlási pont ugyancsak Román István
képviselő úr módosító javaslata. Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány
egyetért a javaslattal, támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Aki a módosítót támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Aki
nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

Megint lépünk egyet, a 21-es ajánlási pont következik, ugyancsak a gazdasági
bizottság módosító javaslata. Kormányálláspontot szeretnék kérni.

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

ELNÖK: A kormány a javaslattal egyetért. Aki a javaslatot támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A szükséges döntést
meghoztuk.

A 22-es ajánlási pont, ami szintén Román István képviselő úr javaslata.
Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.
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KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a
javaslattal egyetért, támogatja.

ELNÖK: A kormány a javaslatot támogatja. Aki a javaslattal egyetért, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 4 nem. A döntést meghoztuk.

Úgy vélem, hogy az utolsó döntésünk következik, a 23-as ajánlási pont, Román István
képviselő úr módosító javaslata. Kormányálláspontot szeretnék kérdezni.

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

ELNÖK: A kormány a javaslatot támogatja. Aki a javaslatot támogatja, kérem, most
szavazzon! (Szavazás.) 12 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem.

Úgy vélem, hogy az összes szükséges döntést meghoztuk, mégis ha a bizottság úgy
látja, hogy van olyan, amiben nem döntöttünk, kérem, jelezze! (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.

Egyebek

Nekem egy megjegyzésem van. Alelnök urakat is tájékoztatva, a bizottságunk kapott
az IEF-től egy kérést, javaslatot bizonyos pontok támogatására. A szakértők viszonylag rövid
idő alatt, de átnézték a javaslatban foglaltakat, és úgy látjuk, hogy hiánytalanul benne volt
valamelyik döntésben. Ez ügyben a kormánnyal is egyeztettünk, tehát valamelyik módosító
kapcsán az előterjesztésről vagy a javaslatba hozott pontokról döntést hoztunk, tehát külön
nem igényel döntést egyetlenegy pont sem.

Államtitkár úr! Köszönöm szépen a napirend keretében megtett együttműködését,
ezzel a bizottságnak ezt a napirendjét lezárom, és az egyebek napirend keretében csak egy
tájékoztatásom van, hogy holnap, ahogy ezt megbeszéltük, körülbelül 10 óra magasságában itt
tartanánk bizottsági ülést, ahol azt a két tematikus témát dolgoznánk fel, amit még az elmúlt
ülésszakban kitűztünk és a munkatervben is többen javasoltak, hogy vegyük újra vissza és
nézzük meg. Ennek figyelembevételével a mai bizottsági ülést bezárom, jó munkát kívánok
mindenkinek, holnap találkozunk! Kellemes plenáris ülést!

Bocsánat, a III-as tárgyalóban találkozunk holnap az I. emeleten. Sok vendéget
várunk, és itt nem fogunk elférni.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 53 perc)

Simon Gábor
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva


