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Napirendi javaslat

1. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslat (T/3998. szám)

(Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról

szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/4125.

szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

3. A nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat (H/3839. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Dióssi Csaba (Fidesz)
Herman István (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Sági István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Kovács Tibor (MSZP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Józsa István (MSZP) megérkezéséig Kovács Tibornak (MSZP)
Volner János (Jobbik) Hegedűs Tamásnak (Jobbik)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) megérkezéséig Herman Istvánnak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Olajos Péter helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 5 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
üdvözlöm, államtitkár úr. Én akkor nem is húzom az időt, ami azt illeti, tekintettel arra, hogy
elvileg határozatképesek vagyunk, úgyhogy tisztelettel üdvözlöm akkor a bizottság tagjait.
Helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes, ennélfogva a munkát el is tudjuk
kezdeni.

Elnézést, hogy ilyen rapid dologért kellett bizottsági ülést tartani, merthogy
napirenden ugyan két törvény szerepel, de a közbeszerzésekről szóló tárgytalan, mert nem
érkezett hozzá kapcsolódó módosító javaslat, így a távhőszolgáltatás és a nemzeti
energiastratégia lesz, mind a két helyen módosító, illetve kapcsolódó módosító javaslatok
megvitatása, de törvényjavaslatonként egy-egy darab módosító indítványról kell majd
vitáznunk.

Akkor mindenekelőtt a napirend. Szeretném megkérdezni, hogy a napirend
tekintetében van-e valakinek kérdése, észrevétele vagy ez így elfogadható, hogy első helyen a
távhőszolgáltatás, második helyen a nemzeti energiastratégia van. (Nincs jelzés.) Amennyiben
nincs kérdés vagy észrevétel, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a napirendi javaslatot.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény és az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló T/4125. számú törvényjavaslat
(Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Át is térünk az érdemi témára. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi törvény kapcsán
egy darab módosító javaslat érkezett, Puch László, Kovács Tibor és Józsa István képviselők
módosító indítványa. Tisztelettel kérdezném itt a kormány álláspontját.

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó reggelt
kívánok! Nagy szeretettel üdvözlöm a bizottság tagjait. A kormány ezt a módosító javaslatot
nem támogatja.

ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Kovács Tibor képviselő úr,
parancsolj!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor ezek szerint a
kormány ismételten visszamenőleges hatályú jogszabályt kíván elfogadtatni, mert hiszen ez a
módosító indítvány arról szól, hogy rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép
hatályba, és visszamenőleges hatállyal nem lehet. Százszor kritizáltuk már, hogy a
jogállamiság elvével élesen ütközik és egyébként pedig visszamenőleges hatályú - ha csak
nem kedvező természetesen a fogyasztóra nézve, mert olyat lehet - rendelkezést hozni nem
lehet. Teljesen érthetetlennek tartjuk, hogy miért nem támogatja a kormány ezt az indítványt.

ELNÖK: Rögtön átadom a szót államtitkár úrnak. Bevallom őszintén, egy kicsit
evidenciának érzem azt, amit ide leírtak, amit szerintem jogszabályba teljesen felesleges
belefogalmazni, képviselő úr, mert hogy nem tudom, hogy hogyan lehetne a tavalyi hatósági
árat megállapítani például. Sokféle módon lehet visszamenőleg törvényt alkotni, de a tavalyi
árról szerintem nehéz lenne. (Kovács Tibor jelentkezik.) Parancsolj, képviselő úr!

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Nem is írtuk volna bele egyébként, hogyha az önök
kormányának gyakorlatába ne került volna be a visszamenőleges hatályú törvényalkotás,
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annyira evidencia, hogy ilyet nem lehet csinálni, hogy nyilvánvalóan senki se gondolt rá
mindaddig, amíg önök be nem vezették ezt a gyakorlatot.

ELNÖK: Államtitkár úr, kíván reagálni? (Olajos Péter: Igen.) Parancsoljon!

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Nos, a kormány azért nem támogatja ezt a módosító javaslatot, mert a jogalkotásról
szóló 2010-es törvény 2. § (2) bekezdése és 7. § (1) bekezdése rendelkezik a visszamenőleges
hatály tilalmáról és a hatálybaléptetés időpontjáról. Ennek a jogalkotásról szóló törvénynek a
3. §-a értelmében a jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése,
amellyel a jogszabály az alkotmány alapján nem lehet ellentétes. Tehát úgy gondoljuk, hogy
emiatt nem tudjuk támogatni ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Jó. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, akkor döntünk a
javaslatról. Tehát a kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító
indítványt. (Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta és egyharmadot sem
kapott.

A nemzeti energiastratégiáról szóló H/3839. számú határozati javaslat (Kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

A következő napirendi pontunk a nemzeti energiastratégiáról szóló határozati javaslat,
a kapcsolódó módosító javaslatokat kellene megvitatnunk, melyekből egyetlenegy van,
dr. Turi-Kovács Béla képviselő úr módosító indítványa. Tisztelettel kérdezném itt a kormány
álláspontját.

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A
kormány ezt a módosító javaslatot támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítvány
kapcsán? (Dr. Mengyi Roland jelentkezik.) Képviselő úr, parancsolj!

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen. Észrevétel, illetve kérdés is
megfogalmazódik. Mi Borsod-Abaúj-Zemplén megyében abban vagyunk érdekeltek, hogy ne
csak az eddiginél nagyobb mértékű felhasználás legyen támogatva, hanem a termelés is. Ezért
szeretnénk, hogy „aki ma vett részt”, az ebben a formában nem lenne támogatható, hiszen a
„termelés” és „felhasználás” szükséges és támogatható megfogalmazás volna az, amit
szerintem a szénvagyonkészletnek, illetve az ott élőknek a komplex gazdaságfejlesztés
szempontjából, munkahely-teremtés - hadd ne soroljam - miatt szükséges volna megfontolni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki András képviselő úr! Tőle külön elnézést kérek, amikor
tegnap egyszer a Házban átneveztem. Ezt még nem volt módom megtenni. Parancsoljon!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Csak annyit akarok mondani, hogy a Turi-
Kovács Béla képviselő úr által előterjesztett módosító javaslat tartalmi része számtalan helyen
szerepel magában a stratégiában, tehát emellett is szükséges tudni, hogy támogatja-e a
kormány, ezt szeretném megkérdezni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs más kérdés vagy észrevétel…
(Jelzésre:) De. Kovács Tibor képviselő úr, parancsolj!
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KOVÁCS TIBOR (MSZP): Képviselő úrra reagálva, emlékezetem szerint a
stratégiában elsősorban tartalékként szerepel a szénvagyon hasznosítása. Ezt mi sem tartottuk
szerencsésnek, sokkal inkább elfogadható, amit Turi-Kovács képviselő úr itt javasolt, hogy
ennek egy intenzívebb használata a jövőben, hazai energiaforrások használata megtörténjen.
Tehát mi a magunk részéről ezt az indítványt támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, államtitkár úr kíván-e reagálni az
észrevételekre. Parancsoljon!

OLAJOS PÉTER helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Csak
annyiban, hogy nyilván nagyon sokféle jó javaslat lehet, nekünk ezt a javaslatot kellett
megítélni. Tehát ha egyéb más javaslatok is jöttek volna vagy ennek kiegészítése, akkor
nyilván arról is tudna a kormány véleményt formálni. Mi erről tudtunk. Ezt a javaslatot a
kormány támogatni tudja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs további kérdés vagy észrevétel, akkor
döntünk a módosító indítványról. Aki tehát a módosító indítványt támogatja, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság a módosító indítványt - akkor most számolok
- 18 igen szavazattal… Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás
mellett támogatta. Köszönöm szépen.

Én nem tudok más módosító indítványról, amit meg kellene vitatnunk. Amennyiben a
kormány képviselői sem meg képviselőtársaim sem, akkor köszönöm szépen a részvételt, és
nem csak a napirendi pont, de a bizottsági ülés végére is értünk. A bizottsági ülést
berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 13 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika


