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Napirendi javaslat

1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/329. szám)
(Rogán Antal (Fidesz) országgyűlési képviselő önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke
Pősze Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
László Tamás (KDNP)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Bagdy Gábor (KDNP)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP)
Schön Péter (Jobbik)
Volner János (Jobbik)
Scheiring Gábor (LMP)

Helyettesítési megbízást adott

Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
Dr. Baja Ferenc (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)

A meghívottak részéről

Hozzászóló

Zarándy Tamás főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 15 óra 36 perc)

Elnöki megnyitó
ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt

Bizottság! Képviselőtársaim! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Tisztelt Minisztériumi
Munkatársak! Tisztelettel köszöntök mindenkit.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/329. szám)

Egyetlen napirendi pontunk a villamos energia-, illetve földgázellátásról szóló törvény
módosításához beadott törvényjavaslat módosító indítványainak megtárgyalása. Tekintettel
arra, hogy én most előterjesztői státuszban szerepelek, ezért a délelőtti üléshez hasonlóan
átadom az ülés vezetését Szatmáry Kristóf alelnök úrnak.

(Az ülés vezetését Szatmáry Kristóf, a bizottság alelnöke veszi át.)

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszönöm szépen.

Módosító javaslatok megvitatása
Tisztelt Bizottság! Egy kis figyelmet szeretnék kérni a hatékony működés érdekében.

Önök előtt vannak azok a módosító indítványok, szám szerint tizenegy, amelyeket a
bizottságnak tárgyalnia kell. Ezt úgy tegyék meg, hogy amelyekben értelemszerűen a
kormány, illetve az előterjesztő részéről észrevétel van, tegyék meg, és akkor
végigszavaznánk.

Az első módosítókról döntöttünk, tehát az ötödikkel kezdünk, Józsa, Szekeres, Oláh
képviselőtársaink nyújtották be. Kérdezem az előterjesztőket, utána a kormány nyilatkozzon a
javaslatról.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ZÁRÁNDY TAMÁS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel. (Nincs
jelzés.)

Kérem a bizottságot, aki támogatja az 5. számú, Józsa, Szekeres, Oláh-féle módosító
indítványt, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. - 5 igen szavazat.) Köszönöm szépen.

A 6. számú ugyancsak bizottsági módosító, erről külön új bizottságit nyújtunk be.
(Közbeszólás: Láttuk, mindegyik a gazdasági bizottságé.) A 8. számú pedig Volner János
képviselőtársunk javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ZARÁNDY TAMÁS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: A kormány Volner János képviselőtársunk javaslatát egyértelműen nem
támogatja. Ezzel kapcsolatban kérdés van-e? (Jelzésre:) Parancsoljon!
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KOVÁCS TIBOR (MSZP): Miután a megjegyzés, hogy túlterjeszkedés, első helyen
kijelölt bizottság vagyunk, ha jól tudom, elsőnek a házszabályszerűségről kell dönteni, azután
a támogatásról.

ELNÖK: Köszönöm a megjegyzést. Valóban van, de menetrendszerűen megkérdeztük
az előterjesztőt, hogy mit gondol róla. Valóban az a kérdés, hogy a bizottság a Házszabállyal
való összeegyeztethetőséget hogyan látja.

Kérdezem a bizottságot: aki házszabályszerűnek tartja a módosító indítványt, az igen
szavazatával jelezze? (Szavazás. - 4 igen szavazat.) Köszönöm szépen, négy igen szavazattal
szavazás sem lesz a javaslatról.

A 9. számúnál ilyen probléma nincs. Kérdezem Balczó és Kőszegi képviselő urak
javaslatáról az előterjesztőt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom. Gyakorlatilag nem a
törvény kérdésköre, hanem sokkal inkább a későbbi miniszteri rendeleté.

ZÁRÁNDY TAMÁS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az előterjesztővel értünk
egyet, más szabályozási módba tartozik.

ELNÖK: A javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e?  (Nincs jelzés.)
Kérdezem: ki támogatja a 9. számú módosító indítványt? (Szavazás. - 6 igen szavazat.) Nincs
egyharmad, köszönöm szépen.

A 10. sorszámú már volt. A 11. sorszámúról is döntöttünk, a 12. sorszámú Józsa,
Szekeres, Oláh képviselő urak módosító indítványa.

Kérdezem az előterjesztőt.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Itt összefüggés van a korábbival. Már
korábban is jeleztem, nem tartom indokoltnak, hogy időpontilag is megkössük a kormány
kezét, ennek megfelelően nem támogatom.

ZÁRÁNDY TAMÁS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e észrevétel.  (Nincs jelzés.)
Kérdezem: ki az, aki a 12. sorszámú módosító indítványt támogatja? (Szavazás. -

5 igen szavazat.) Köszönöm szépen, ez egyharmad sincs.
A 13. sorszámúról döntöttünk. A 14. sorszámú eredetileg összefügg, de megkérdezem

az előterjesztőt, illetve a kormányt, esetleg támogatja-e.

ROGÁN ANTAL (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.

ZÁRÁNDY TAMÁS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottságot, van-e egyéb észrevétel?  (Nincs jelzés.)
Kérem a bizottságot, aki támogatja a 14. sorszámú módosító indítványt,

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás. - 5 igen szavazat.) Egyharmadot sem kapott.
A 15. sorszámúnál ugyanazzal a problémával állunk szemben, a házszabályszerűségről

kell döntenünk. Ettől függetlenül tájékoztató jelleggel megkérdezem az előterjesztőt és a
kormány képviselőjét, mi a véleményük a javaslatról.

ROGÁN ANTAL  (Fidesz) előterjesztőként: Nem támogatom.
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ZÁRÁNDY TAMÁS (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után először azt kérdezem, a bizottság
házszabályszerűnek minősíti-e a javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem az igen szavazatát.
(Szavazás. -  4 igen szavazat.) Tehát a javaslat szavazásra sem kerül.

Nem tudok más módosítóról. Kérdezem az előterjesztőt, a kormányt vagy bármelyik
képviselőtársunkat, tudnak-e egyébről?  (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, ezt a napirendi
pontot lezárom.

(Az ülés vezetését Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi át.)

Egyebek
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Van-e az Egyebekben bármi, ami a bizottság tagjai

részéről itt tisztázást igényel?  (Nincs jelzés.)
Amennyiben nincs, köszönöm a megjelenésüket, a bizottsági ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 45 perc)

Jegyzőkönyvvezető: Gálné Videk Györgyi

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Szatmáry Kristóf
a bizottság alelnöke


