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Napirendi javaslat

1. A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló
törvényjavaslat (T/1243. szám)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1278. szám)
(Kósa Lajos, Rogán Antal (Fidesz), Harrach Péter, dr. Tarnai Richárd (KDNP) és Németh
Szilárd István (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent
Elnököl: Szatmáry Krisóf (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Pősze Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz)
Bagdy Gábor (KDNP)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Volner János (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Rogán Antal (Fidesz) Szatmáry Kristófnak (Fidesz)
Dr. György István (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)
Román István (Fidesz) Riz Gábornak (Jobbik)
Burány Sándor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Ugodiné Klemencsics Márta főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)

Megjelentek

Dr. Szoboszlay Miklós főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Kiss Kornélia főtanácsos (Nemzetgazdasági Minisztérium)



- 5 -

(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 42 perc)

Elnöki megnyitó

SZATMÁRY KRISTÓF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Tisztelt Bizottság! Szeretettel köszöntök mindenkit, és elnézést ezért a nem kevés késésért, de
az elnök urat ott tartották a költségvetési bizottság ülésén, mert ott egy módosító indítvány
fog születni a törvényhez, és megkért, hogy ezt a mostani bizottsági ülést vezessem le a
távollétében.

Kérek egy létszámellenőrzést, mert az aláírások korábban történtek, tehát kérem
képviselőtársaimat, hogy a jegyzőkönyv számára – a jelenlétet ellenőrzésére – a
helyettesítések figyelembevételével emeljék fel a kezüket vagy kezeiket. (Jelzésre.) Jelenleg
15 Fidesz, 4 Jobbik és 2 MSZP.

Köszönöm szépen.

A napirend elfogadása

Először kérdezném, hogy a meghívó napirendi pontjaival kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor aki a napirendi pontokat elfogadja, annak kérném
igen szavazatát. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangú.

A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a
közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
szóló törvényjavaslat (T/1243. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendi pontunk a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának
előmozdításáról szóló T/1243. számú törvény módosítása. Köszöntöm államtitkár urat.

Kérdezem, hogy az ajánlási pontokat figyelembe véve az első ajánlási pontot, Farkas
Gergely és Varga Géza képviselők indítványát, amely egyébként jó néhány többivel
összefüggésben van, támogatja-e a kormány vagy sem.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Alelnök
Úr! Nem támogatjuk a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben

nincs, kérdezem, hogy a képviselőtársaim közül ki támogatja a módosító indítványt.
(Szavazás.) 4 igen szavazat, értelemszerűen egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen, nem
teszem fel a többi kérdést.

Ez kizárta a 2. módosító indítványt. Kérdezem a 3. pontról államtitkár urat.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Előterjesztői
oldalról nem értünk egyet a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Ez kizárja a

4. ajánlási pontot. Aki támogatja, annak kérem igen szavazatát. (Szavazás.) 4 igen szavazat,
egyharmadot sem kapott.

A 4. pont kiesik, kérdezem az 5. pontról, Aradszki képviselő úr módosító
indítványáról a kormány képviselőjét.
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DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az 5. ponttal
egyetértünk.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottságot, hogy van-e kérdés, észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben

nincs, kérdezem, ki támogatja a bizottságból. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tartózkodás?
(Nincs jelzés.) Ellenszavazat? (Nincs jelzés.) Nincs, akkor egyhangúnak veszem a javaslat
elfogadását.

A 6. és a 7. pont kiesett, a 8. pontról, Szabó Rebeka képviselő asszony javaslatáról
kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem értünk egyet
a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e kérdés, észrevétel a bizottság tagjai részéről? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs,

kérdezem, ki támogatja a 8. módosító indítványt. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, egyharmadot
sem kapott.

Kiesik a 9., 10., 11. pont. A 12. módosító indítványról kérdezem a kormányt.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egyetértünk a
javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a

12. módosító indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? (Nincs jelzés.) Ki
tartózkodik? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogatta a bizottság.

A 13. módosító indítvánnyal kapcsolatban kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egyetértünk a
javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja a

módosító indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodott?
(Nincs jelzés.) Egyhangú.

A 14., 15., 16., 17., 18. és 19. pontról korábban döntöttünk összefüggésben, hogy nem
támogatjuk, úgyhogy a 20. módosító indítványról kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Nem értünk egyet
a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Kérdezem a bizottságot, ki támogatja a

20. módosító indítványt. (Szavazás.) 2 igen, ez egyharmadot sem kapott, a bizottság nem
támogatta.

A 21. ponttal kapcsolatban kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egyetértünk a
javaslattal.
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ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Ki támogatja a 21. javaslatot? (Szavazás.)

Köszönöm szépen, egyhangú.
A 22. pont egy bizottsági módosító javaslat. Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Egyetértünk,
tehát itt elírás van a szövegben, ezért egyetértünk a javaslattal.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem a bizottságot, ki

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadtuk.
A 23. pont kiesett, és elméletileg – tudomásom szerint – ajánlási pont nincs több,

viszont a bizottság tagjai is megkapták, két bizottsági módosító beadására kerülne sor, ha jól
tudom.

Először kérdezném a kormány képviselőjét, ismerik-e a két módosító indítványt, és
tudnak-e róla nyilatkozni.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ismerjük, és
egyetértünk a módosító indítványokkal.

ELNÖK: Mind a két módosító indítvánnyal egyetért, köszönöm szépen.
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a két bizottsági módosítóval kapcsolatban

kérdés. Úgy különböztethetjük meg a két indítványt, hogy az egyik a 1. § (11) pontjával
kezdődik, ez nyelvhelyességi, a másik az 1. § (13) pontjával kezdődik, az pedig többet érint.

Kérdezem, van-e a képviselőtársaim részéről kérdés. (Jelzésre.) Parancsoljon, Kovács
képviselőtársam!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr.
Azt szeretném kérdezni, hogy mindkét bizottsági javaslatot nyilván a Ház szét fogja

szedni, és pontonként fogunk szavazni róla. Tehát a kormány képviselője mindegyik
paragrafushoz beadott mindegyik pontot támogatja, és egyetért vele? Ezt kérdezem.

ELNÖK: A kérdést úgy tettem fel, hogy ismeri-e a kormány a két bizottsági módosító
javaslatot, de természetesen, ha erre vonatkozik a kérdés, akkor még egyszer megkérdezem a
kormány képviselőjét, támogatja-e.

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Korábban is volt
több olyan képviselői javaslat, ami visszavonásra került, pont azért, mert ez a javaslat
pontosabban és precízebben foglalja össze azokat az álláspontokat, amelyeket azok
tartalmaztak, és erre való tekintettel vonta vissza Aradszki képviselő úr a javaslatait.

Tehát ismerjük és elfogadjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem, van-e más kérdés, észrevétel a két bizottsági módosító indítvánnyal

kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérdezném, ki támogatja az 1. §
(11) ponttal kezdődő módosító javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? (Nincs
jelzés.) Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Egyhangúlag támogattuk.
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Aki az 1. § (13) ponttal kezdődő bizottsági módosító javaslatot támogatja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? (Nincs jelzés.) Tartózkodott?
(Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatta.

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő
fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/1278. szám) (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

A következő napirendi pont az egyes pénzügyi tárgyú törvényekkel kapcsolatos döntés
bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy közben
megkapták-e. (Többen: Igen.) Köszöntöm a minisztérium képviselőit, megvárjuk a cserét.

Arról tudom tájékoztatni a bizottságot, hogy jelen pillanatban nincs itt, aki korábban
az előterjesztőt képviselte, az egyeztetések alapján Manninger képviselőtársam kapott
megbízást, hogy nyilatkozzon az előterjesztő nevében, hogy támogatja-e a bizottsági
módosító indítványt.

Ha gondolják, az indoklásra hagyok néhány pillanatot, hogy végiggondolják. Először
megkérdezem Manninger képviselőtársamat, hogy az előterjesztő nevében támogatja-e a
módosító indítványt, és utána majd a kormány képviselőit kérdezem.

MANNINGER JENŐ (Fidesz): Igen, az előterjesztő nevében támogatom a bizottsági
módosító indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem a kormány képviselőjét, meg tudták-e ismerni, és milyen álláspontot tudnak

képviselni a módosítóval kapcsolatban.

UGODINÉ KLEMENCSICS MÁRTA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Ugodiné Klemencsics Márta vagyok a
Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője.

Nagyon gyorsan áttekintettük a javaslatot, és kormányálláspontot természetesen nem
tudok képviselni, csak szakmai álláspontot tudok mondani.

A javaslatcsomag 7. pontja kivételével tudjuk támogatni javaslatokat.

ELNÖK: Mielőtt megadom a szót a képviselőtársaimnak, egy kérdést hadd tegyek fel.
Ez azt jelenti, ha jól értelmezem, hogy ennek a pontnak az esetleges elfogadása esetén

még van mód korrigálni ezt a pontot?

UGODINÉ KLEMENCSICS MÁRTA főosztályvezető (Nemzetgazdasági
Minisztérium): Amennyire tudom, a bizottságnak módja van még javítani, illetve
koherenciában az előterjesztőknek van lehetőségük javítani.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Kérdezem, van-e kérdés, észrevétel a bizottsági módosító javaslat kapcsán. (Nincs

jelzés.) Ha nincs, akkor kérdezem, ki támogatja a bizottsági módosító indítványt. Aki igen,
kérem, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellene? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott?
(Szavazás.) 1 tartózkodással a bizottság elfogadta a bizottsági módosító javaslatot.
Természetesen, ha van további kérdés, a holnap reggeli bizottsági ülésen még tudjuk
korrigálni.

Kérdezem, van-e tudomása bárkinek más módosító indítványról. (Nincs jelzés.) Nincs,
akkor a második napirendi pontot lezárom.
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Egyebek

Kérdezem, hogy az egyebek között bárkinek kérdése, észrevétele van-e. (Jelzésre.)
Parancsoljon, képviselőtársam.

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót.
Találkozunk-e ma még? Ez a kérdésem. (Derültség.) A különadókkal kapcsolatban.

(Közbeszólások.) Ez komoly. Ma van az általános meg a részletes vitája a különadóknak, és
mi például adtunk be egy módosító javaslatot, gondolom, azt meg kell tárgyalnia a
bizottságnak.

ELNÖK: Az én Házszabály-értelmezésem szerint – meg amit segítenek a kollégák – e
törvénynél a Házszabálytól való eltérés kapcsán csak a költségvetési bizottság tárgyalja a
módosító indítványokat, tehát a gazdasági bizottság nem tárgyalja. Csak a költségvetési
bizottság tárgyalja, ami egyébként a jelen pillanatban is folyik, azért nincs itt az elnök úr.
Tehát most nem tudom megmondani, de ott lehet, hogy már döntöttek is a módosító
indítványról. Tehát mi nem tárgyaljuk. De egyébként találkozunk még az ülésteremben.
(Derültség.)

Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Baja képviselőtársam, parancsoljon!

DR. BAJA FERENC (MSZP): Köszönöm szépen.
Tisztelt Bizottság! Ugyanehhez kötődően szeretném az MSZP nevében bizottsági

szinten bejelenteni, és majd a parlamentben is elmondjuk a tiltakozásunkat a törvény ilyen
típusú tárgyalásával kapcsolatosan. Vége van már az önkormányzati választásoknak, eljött az
az idő, hogy kormányozni kellene. Nincsenek bizottsági magyar hangok, a mi megítélésünk
szerint a bizottságra, a kormányra és az egész parlamentre nézve nem megfelelő az ilyen
súlyú kérdéseknek ilyen típusú tárgyalása. Ezt csak bejelenteni akartam, hogy ne legyen
meglepetés senki számára.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Annyit engedjen meg, képviselőtársam, hogy bár nem nekem szegezte a kérdést, csak

annyiban tájékoztatnám önt is meg a bizottságot is, hogy természetesen az ön által
elmondottak részben jogosnak tűnnek. Egyetlen szempontot adnék ennek a kérdésnek a
megítéléséhez, az pedig annyi, hogy amennyiben nem ilyen módon tárgyalnánk a
különadókat, tehát hosszabb tárgyalás lenne, akkor ebben az évben ezek a különadók nem
folynának be a magyar költségvetésbe. (Kovács Tibor: Szeptember 12-e óta ülünk.)

Tudom, hogy ez nem feltétlenül válasz az ön kérdésére, de mindenképpen azt
gondolom, hogy a teljesség kedvéért azért jó, ha ez elhangzik.

Köszönöm szépen. Ha nincs más észrevétel, akkor köszönöm a bizottság tagjainak, és
holnap reggel találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 57 perc)

Szatmáry Kristóf
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


