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Napirendi javaslat  
 

1. A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/10094. számú törvényjavaslat (Németh Szilárd István, 
Zsigó Róbert és Wintermantel Zsolt, Fidesz, képviselők önálló indítványa; Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

2. A lakossági energiafogyasztás és az energiaterhek csökkentéséről, valamint az 
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló 
lakásberuházások támogatásáról szóló H/9352. számú határozati javaslat (Mesterházy 
Attila, Tóbiás József, Szabó Imre, Harangozó Gábor, dr. Tóth József és Pál Béla, MSZP, 
képviselők önálló indítványa; Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-
vételéről) 

3. A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlat-változási Programról szóló J/6926. számú jelentés 
általános vitája 

4. Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési 
Programjával összefüggő módosításáról szóló T/9801. számú törvényjavaslat (Döntés 
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

5. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról 
szóló T/9875. számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

6. A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes 
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról 
szóló T/9437. számú törvényjavaslat (Vágó Gábor, LMP, képviselő önálló indítványa; 
Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

7. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke  
Bencsik János (Fidesz)  
Dióssi Csaba (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)  
Manniner Jenő (Fidesz)  
Riz Gábor (Fidesz)  
Román István (Fidesz)  
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)  
Vantara Gyula (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Dr. Seszták Miklós (KDNP)  
Schön Péter (Jobbik)  
Volner János (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz)  
Hegedűs Tamás (Jobbik) Volner Jánosnak (Jobbik)  
Dr. György István (Fidesz) Dióssi Csabának(Fidesz)  
Herman István (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)  
Márton Attila (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)  
Riz Levente (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)  
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)  
Tukacs István (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP)   
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Lenner Áron Márk helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Szép-Tüske Rita főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 50 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit szeretettel köszöntök a Gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén. Elnézést 
kérek képviselőtársaimtól a kis késésért.  

Mindenki megkapta előre a napirendi javaslatot e-mailes formában. Akinek esetleg van 
kérdése vagy észrevétele, az most megteheti. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, úgy 
döntenénk.  

Én egyetlen egy módosítással élnék, hogy a 6. számú napirendi pontot tennénk a 
legelejére, és utána értelemszerűen következne a többi. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, ez egyhangú. 

Akkor el is kezdenénk a mai ülésünket, a 6. számú napirendi ponttal, mégpedig a 
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalásával. Itt Vágó Gábor képviselőtársunk önálló módosító indítványa következik és egy kis 
technikai zűr. (A bizottság munkatársával konzultál..- Rövid szünet.) 

Elnézést kérek még egyszer, nehezen indul ez a hétfő. Áttérünk a következő napirendi 
pontra, és a 6-ost eggyel csúsztatjuk.  

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/10094. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba-vételéről és általános vita) 

Tehát az 1. napirendi pont következik: a szociális közműszolgáltatás kialakítása 
érdekében egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Elnézést 
kérünk az államtitkár úrtól. Nagy szeretettel köszöntjük Kovács Pál államtitkár urat, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium képviselőjét. És akkor meg is adom a szót, ha röviden ki kívánja 
egészíteni az előterjesztést. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Inkább a kérdésekre válaszolnék majd, hogyha lehetséges, köszönöm szépen, mert egy másik 
bizottságba várnak vissza még.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztőket pedig Dióssi Csaba képviselőtársunk 

képviseli. Megadom a szót önnek, és felhívom a figyelmet, hogy a tárgysorozatba-vételről, 
illetve az általános vitára való alkalmasságról fogunk dönteni. Dióssi képviselő úr! 

Dióssi Csaba (Fidesz) szóbeli kiegészítése 

DIÓSSI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Megértettem, nagyon röviden mondanám. 
A javaslat módosítja a villamos energiáról, a gázellátásról, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló törvényt is.  

A lényege az, hogy a monopóliumként működő ágazati szolgáltatók lényegesen erősebb 
állami felügyelet mellett működjenek, amivel lehetővé válik az, hogy a piaci erőfölényből adódó 
helyzetük, tehát a köztük és a fogyasztók között lévő erőkülönbségből adódó helyzet egy kicsit 
kiegyenlítődik.  

Mind a villamos energiáról szóló törvény, mind pedig a földgázellátásról szóló törvény 
legfontosabb változtatásai szintén a lakosság, a fogyasztók érdekében történnek, ilyen például a 
leolvasás gyakorisága; ilyen, hogy egy szigorúbb szabályozást kap a kikapcsolás, illetve a 
visszakapcsolás rendje. Az egyetemes szolgáltató köteles járásonként legalább egy 
ügyfélszolgálatot üzemeltetni, tehát a lakosság részéről a szolgáltató elérése jobbá válik.  
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Egyértelműbb helyzetet próbál teremteni, tehát minőségi mutatókat rögzít, ami az ellátás 
biztonságát, az üzembiztonságot, a felhasználókkal történő kapcsolattartást, valamint a villamos 
energia, illetve a gáz mérhető és ellenőrizhető jellemzőit rögzíti.  

Előír minimális villamosenergia-szolgáltatást olyan esetekben is, amikor egy nagyobb 
társasháznál közösköltség-hátralék is előfordul. Rögzít ilyet is például, hogy a kábelcsere eljárási 
rendje. Rögzíti azt, hogy mik az ingyenesen biztosítandó szolgáltatások, illetve a különdíj 
ellenében igénybe vehető szolgáltatások.  

Tehát összefoglalva: azt gondolom, hogy sokkal felhasználóbarátabb, lakosságbarátabb 
szolgáltatást ír elő, és azokat a sokszor felháborító helyzeteket igyekszik kiküszöbölni, amik a 
szolgáltatók erőfölényéből adódtak az eddigekben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Át is adnám a szót képviselőtársaimnak kérdésekre, illetve 

észrevételekre. (Jelzésre.) Volner János képviselőtársunk, parancsoljon! Utána Kovács Tibor. 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Igyekszem az idő rövidsége miatt 
rövidre fogni, majd úgyis holnap, a vezérszónoki felszólalásban mondom el a lényeget.  

Örömmel üdvözöljük azt, hogy a kormány sort kerített erre a lépésre, egyben az 
értetlenségünket szeretnénk kifejezni amiatt, hogy még Bencsik államtitkár úr államtitkársága 
alatt megfogalmaztunk már hasonló javaslatokat, és egyébként több olyan észrevételünk volt 
akkor is, amikkel kiegészítettük azt, hogy mit kellene tenni ezen a területen. Ilyen például a 
szolgáltatóváltáshoz szükséges egyablakos ügyintézés és a többi. Azt nem értettük ennél a 
törvényjavaslatnál, hogy mi az, ami két évbe került, miért kellett erre ilyen sokáig várni? Mi 
indokolta ezt a késedelmet? Hogyha megtenné, államtitkár úr, hogy röviden válaszolna erre, 
megköszönném. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A 

Szocialista Párt támogat minden olyan kezdeményezést, ami a fogyasztók érdekeinek védelme 
érdekében történik, és a költségeiket jelentősen csökkenti. 

Sajnálatosan ugyanakkor azt el kell mondjuk, hogy ez a javaslat alapvetően nem erről 
szól. A fogyasztói érdekvédelem tekintetében tulajdonképpen valamiféle visszatérést jelent a 
javaslat ahhoz az állapothoz, ami a Szocialista Párt kormányzása idején volt. Szeretném 
emlékeztetni kormánypárti képviselőtársaimat arra, hogy 2011-ben a Fidesz-kormány volt az, 
amelyik jelentősen korlátozta ezeket a fogyasztói jogosítványokat és a szolgáltatóknak azokat a 
jogosítványait, amit most visszacsinálnak tulajdonképpen. Ezt ezen kormány működése tette 
lehetővé. 

A fogyasztók számára ezek a szabályok gyakorlatilag alig-alig jelentenek valamiféle 
könnyítést, és alig jelentenek a költségek csökkentése tekintetében valamiféle érdemi változást. 
Jelentős tétele ennek a törvényjavaslatnak a kiszervezés tilalma, ami jelentős változásokat fog 
eredményezni a szolgáltatás területén. Kérdezem az államtitkár urat vagy az előterjesztők 
nevében a képviselőket, hogy végeztek-e valamiféle hatásvizsgálatot. Mert hiszen tudott dolog, 
hogy ezen szolgáltatóknak magyar kis- és középvállalkozások is szolgáltatnak, az alvállalkozói 
ezek, és ezek ily módon gyakorlatilag elveszítik a munkalehetőségeiket. Vizsgálták-e egyáltalán, 
amikor ezt a javaslatot betették ebbe a törvényjavaslatba, hogy milyen következményei lesznek a 
foglalkoztatásra nézve ennek a javaslatnak? 

És az egyéb más előírásai természetszerűleg jelentős költséggel járnak majd a 
szolgáltatókra nézve. Arra, hogy ezt ők hogyan fogják finanszírozni vagy hogyan fogják 
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működtetni, nyilvánvalóan valamilyen megoldást fognak rá találni. Mi csak reménykedünk 
abban, hogy ez gyakorlatilag nem vezet ezeknek a társaságoknak a teljes ellehetetlenüléséhez.  

Egyébként megfogalmaznék például egy jelentős, úgymond mozgásteret a kormány 
részére a költségek csökkentése tekintetében.  

Arról szólnak itt híradások, hogy ezek a szolgáltatók mennyi nyereséget realizáltak az 
elmúlt időszakban akár a gáz, akár a villamos energia területén. Akkor mondanék egy olyan 
állami társaságot, a Magyar Villamos Művek Részvénytársaságot, amely szintén 30 milliárdot 
meghaladó nagyságrendű nyereséget produkált. Ha igazából a fogyasztóknak akarnak kedvezni, 
akkor itt a lehetőség egy nagy állami vállalat esetében csökkenteni az ő nyereségét, és ezt 
otthagyni a fogyasztóknál. Erre szeretném biztatni a kormányzatot, hogy ha ilyen 
költségcsökkentési lehetőségekben gondolkodnak, akkor itt a nagy lehetőség ennek 
kihasználására. (Volner János elhagyja az üléstermet.) 

Mindezekre tekintettel, mivel lehetett volna sokkal erőteljesebb lépést tenni a 
fogyasztóvédelem területén, de ez a törvényjavaslat tulajdonképpen nem arról szól, ezért mi 
fenntartással kezeljük ezt a javaslatot, most első menetben legalábbis tartózkodunk, és majd 
megfontoljuk, hogy tartózkodással vagy nemmel fogunk szavazni a törvényjavaslat vitája során. 
Számos területen fogunk módosító indítványt benyújtani, és ezek támogatásától vagy 
elutasításától tesszük függővé, hogy hogyan fogunk szavazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást és egyben a kérdést is. Van-e más kérdés 

vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincsen, megadom a szót először az államtitkár 
úrnak és utána az előterjesztőnek, amennyiben kívánnak reagálni. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Kovács Pál válaszai 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Volner úr kérdezte, hogy miért is kellett ennyit várni. A 
kormány folyamatosan bízik és bízott a nyugati szakértői intézmények, nemzetközi szakértők és 
intézetek által javasolt megoldásban, hogy a piac tulajdonképpen majd szolgáltatja a 
megoldásokat arra a jelenségre, amit mi egy tartozási fogyasztói spirálnak neveztünk. Az elmúlt 
három évben eléggé sokat konzultáltunk a szolgáltató cégekkel ennek a spirálnak a 
megakadályozása érdekében, miszerint egyre több lakos és egyre több háztartás esetében – mivel 
saját rezsiköltségeik folyamatosan nőnek – fizetési késedelmekkel, illetve abszolút nemfizetéssel 
találkozunk a lakosság, a családok egyre nagyobb hányadában, azonban erre a folyamatra nem 
találtak megoldást. Ezért is gondoltuk azt, ezért tartott ennyi ideig a piaci beavatkozás része, 
mert úgy gondoltuk, hogy most már nincs lehetőség itt további türelemre, és úgy gondolom, 
hogy a kormánynak ezt a lehetőségét a bulgáriai események tökéletesen alá is támasztották. Ahol 
nem fognak lépni – és úgy gondolom, hogy nemcsak Magyarország, nemcsak Bulgária, de más 
EU-tagországok is hasonló cipőben járnak, ahol hasonló lépésre nem fog sor kerülni –, ott 
hasonló feszültségre és hasonló eseményekre számíthatunk, mint például Bulgáriában, én a 
magam részéről tehát csak üdvözölni tudnám azt, hogy ez a lépés megtörtént.  

Kovács Tibor képviselő úr kérdezte, hogy a kiszervezés tilalmával kapcsolatban a 
vállalkozások vonatkozásában történt-e hatásvizsgálat. Úgy gondolom, hogy az elmúlt 
időszakban egy eléggé komoly jelenség volt az, amikor a Magyar Energia Hivatal ezt a részletes 
költségvizsgálatot az elmúlt év során végrehajtotta. Ebben a költségvizsgálatban egy bizonyos 
fokig eljutott, de azokba a társaságokba, azokba a vállalkozásokba, amelyekkel kapcsolatban a 
szolgáltatók különböző költségeket lejelentettek, az Energia Hivatalnak nincs joga belenézni, 
nincs lehetősége belenézni a könyveikbe. Így azzal a költséggel kapcsolatban, amit 
demonstrálnak a már kiszervezett vállalkozásokkal kapcsolatban – akiknek egyébként további 
minőségi követelményeknek kellene megfelelniük, ami a működtetésüket illeti, azokon a 
területeken, ahol most éppen szigorítunk a szolgáltatások kapcsán –, gyakorlatilag nincs ma 
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olyan elérhető költséginformáció, ami alapján meg tudnánk ítélni, hogy az adott szolgáltató által 
lejelentett költségek valósak-e vagy nem valósak. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy a 
kormány számára mindenképpen komoly feladat az, hogy a transzparenciát a költségek területén 
minden szempontból megteremtse. Ez a törvényjavaslat most pontosan ezt a lehetőséget teremti 
meg úgy a minőségi követelmények meghatározása területén, mint azoknak a vállalkozásoknak a 
számára, akik eddig kiszervezett módon működtek, és beláthatatlan, láthatatlan volt az a 
költségviszony, amit a szolgáltatók ezekre a területekre költöttek. Szeretnénk ebben a 
transzparenciát megteremteni. Igen, ez jelentős költségekkel fog járni a szolgáltatók részére. 

Fognak-e megoldást találni ezeknek a munkálatoknak a végrehajtására? Úgy gondolom 
az előzetes konzultációk alapján, amit a szolgáltatókkal a kormány folytat, hogy megindult a 
gondolkodás, igen, úgy gondolom, hogy jó irányba megy, és igen, megoldást fognak rá találni, 
hogy ezeket a költségeket hogyan fedezzék, hogy milyen időütemezésben, milyen engedélyek és 
milyen transzparencia mentén fognak ezek érvényesülni. Úgy gondolom, hogy az állami 
vállalatoknál a költséghatékonyságnak ugyanolyan követelménynek kell lennie, mint a piaci 
szereplőknél. A kormány természetesen ezt az állami tulajdonú MVM-nél is meg fogja 
követelni, és amit ezen a területen a fogyasztóknál lehet hagyni, azt a részét ott fogja hagyni a 
fogyasztóknál. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna reagálni. 

 
ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Mielőtt megadnám az előterjesztőnek a szót, egy 

rövid reagálásra visszaadom a szót Kovács Tibor alelnök úrnak. Parancsoljon! 

Kovács Tibor reflexiója 

KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, 
hogy nem pontosan fogalmaztam, de én arra gondoltam, hogy amikor teljes tilalom lesz a 
kiszervezésben, akkor bizonyos tevékenységeket alvállalkozókkal végeztettek ezek a szolgáltató 
cégek, és ha ez a lehetőség megszűnik, ezek a cégek elveszítik a piaci lehetőségeket, ezáltal 
munkahelyek szűnhetnek meg, mert nem tudom egyelőre megmondani, hogy hogyan fog 
átalakulni ez a szolgáltatási rész, ha a kiszervezés teljes tilalommal hatályba lép hat hónap 
múlva.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Röviden reagálhat államtitkár úr, de ha nem kíván, azt is 

elfogadjuk. Megadom a lehetőséget. 

Kovács Pál újabb válaszai 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Úgy gondolom a 
felvetéssel kapcsolatban, hogy eddig is pontosan az volt a probléma, hogy a korábbi 
foglalkoztatási szint – amikor még állami tulajdonban működtek ezek a társaságok –, azt nem 
állíthatjuk, hogy az optimális foglalkoztatási szint volt, de úgy gondolom, hogy a szolgáltatók az 
eddigi tapasztalatok, éppen a minőségi követelmények alapján pont azt bizonyították be, hogy 
ezek a kiszervezett cégek nem a leghatékonyabb, nem a szükséges létszámmal működtek, hiszen 
olyan minőségi paramétereken kellett most már a törvény erejével is változtatnunk és javítanunk, 
mint a rendelkezésre állás a karbantartáshoz, az üzemképtelen időknek a javítása. Ebben ugyanis 
azért volt egy romló tendencia az elmúlt időszakban, amit úgy gondolom, hogy a 
transzparenciával és azzal az átláthatósággal, amit minősített munkavégzők minősített 
munkavégzésre felhatalmazott jogosítvánnyal lesznek képesek végezni, ami a kiszervezett cégek 
esetében nem mindig a szükséges munkavédelmi követelményeknek megfelelően zajlott. Úgy 
gondoljuk tehát, hogy ennek a munkának megfelelő szakképesítést, megfelelő minőségi 
követelményeket kell tartalmaznia, és annak kell megfelelnie ahhoz, hogy ezt szakszerűen 
végezzék el. Ezzel le lehet szorítani mind a munkabalesetek számát, mind pedig úgy gondolom, 
hogy a foglalkoztatásra éppen pozitív hatást fog gyakorolni, semmint negatív hatást. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Most pedig zárszóként az előterjesztőnek adom meg a szót. 
Dióssi Csaba képviselő úr! 

Dióssi Csaba válaszai 

DIÓSSI CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Államtitkár úr igazából elmondta a 
részleteket, én két apró dologra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt Volner képviselő úrnak 
mondanám,  ha itt lenne – de miután feltette a kérdést, jelezve a dolog fontosságát, el is távozott 
–, hogy általában azt a kritikát szoktuk kapni, hogy elkapkodjuk, és túl gyorsan hozunk módosító 
javaslatokat bizonyos törvényeknél, ha pedig ez egy kicsit hosszabb, és előkészítő munkát vesz 
igénybe, akkor meg az a kritika, hogy miért tartott ennyi ideig. 

Kovács Tibor képviselő úrnak a következőt szeretném jelezni. Úgy kezdte a felszólalását, 
hogy igazából ez nem egy új dolog, hanem a korábbi szocialista kormány alatt meglévő 
gyakorlatot vettük át.  

Természetesen ez nem így van, amit a későbbiekben ő maga is cáfol, kicsit 
ellentmondásba is keveredve ezzel a kijelentésével, hiszen ha így lenne, akkor nem lenne oka 
egyébként tartózkodni az általános vitára bocsátásnál, és akkor felesleges lenne egyébként az 
aggódása a multinacionális cégek irányába is. (Kovács Tibor közbeszólása.) 

Azt gondolom, hogy fontos módosító javaslat van előttünk, sokat fogunk előrelépni. Azt 
az aránytalan erőfölényt, ami a gyakorlati életben is mindennap megmutatkozott a szolgáltatók 
részéről, azt gondolom, ez a módosító javaslat kiegyensúlyozottabbá teszi. Köszönöm szépen. 
(Volner János visszaérkezik a terembe.) 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben képviselőtársaimnak nincsen ellenvetése, a 
tárgysorozatba-vétel és az általános vitára alkalmasság kérdéséről egyben döntenénk. (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincsen.  

Úgyhogy megkérdezem, ki az, aki egyetért az egyes napirendi pont tárgysorozatba-
vételével és általános vitára való alkalmasságával. Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
20 igen szavazat. Ki az, aki nemmel szavaz? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás mellett tárgysorozatba-vételre, illetve általános vitára alkalmasnak 
találta a bizottság.  

Előadókat tudunk állítani. Többségi előadónak jelölöm Bencsik János államtitkár urat, 
amennyiben elvállalja, kisebbségi előadónak pedig Kovács Tibor alelnök urat. Amennyiben a 
bizottság egyetért (A képviselők bólogatással jelzik egyetértésüket.), és úgy látom, egyetért, 
akkor ezt a napirendi pontot le is zárjuk. Köszönöm szépen. 

A lakossági energiafogyasztás és az energiaterhek csökkentéséről, valamint az 
energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló 
lakásberuházások támogatásáról szóló H/9352. számú határozati javaslat (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Rátérünk a második számú napirendi pontra, a lakossági energiafogyasztás és az 
energiaterhek, valamint az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználására 
irányuló lakásberuházások támogatásáról szóló képviselői módosító indítványra. Itt egy 
határozati javaslatról kell döntenünk, amit Mesterházy Attila, Tóbiás József, Szabó Imre, illetve 
Harangozó Gábor és képviselőtársai jegyeznek. Itt döntenünk kell a tárgysorozatba-vételről. Az 
előterjesztők nincsenek jelen.  

Akkor megadom a szót a kormány képviselőjének, Horváth Attila Imre helyettes 
államtitkár úrnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, hogy röviden reagáljon az MSZP-
s képviselők által beadott önálló indítványra. Helyettes államtitkár úré a szó! 
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Horváth Attila Imre hozzászólása 

HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. A kormány álláspontja az, hogy nem támogatja ezt a dokumentumot. Arra 
alapozza gyakorlatilag az álláspontját, hogy a 2014-2020-as tervezési időszakban a KA- és az 
ERFA-támogatásokból már lakossági célú energiahatékonysági programok, lakásfelújítások is 
támogathatóak lennének, így egyrészről időszerűbb lenne azon tervezési időszakra irányozni az 
előterjesztést, másrészről pedig az elmúlt időszakban a CCXVII/2012-es törvény segítségével az 
Országgyűlés már elfogadott egy olyan finanszírozási rendszert, amely a kvótaértékesítések 
bevételéből származó pénzek 50 százalékát energiahatékonysági programokra fordíthatja.  

A kormány szándéka szerint kiemelten fontos az energiahatékonysági programok 
finanszírozása.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy 

észrevétel. (Jelzésre.) Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek, reflexiók 

KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. A 
határozati javaslat abból a szempontból mindenképpen indokolt lenne, hogy legalább valamiféle 
lökést adna ennek a tevékenységnek, mert tetszik, nem tetszik, mégiscsak azt kell mondjuk, hogy 
ezen a területen az elmúlt két évben jelentős visszaesés volt tapasztalható a korábbi időszak 
lendületéhez képest. 

Említeném például a panelprogramokat. Itt sikerekről nem nagyon számolhat be, vagy 
nem tud beszámolni a kormányzat, és ennek az indokát se nagyon látjuk, hogy ez miért van. A 
pályázók nyilvánvalóan látják, hogy amilyen programok korábban megvalósultak, azoknak 
milyen eredményei voltak az energiatakarékosság szempontjából, tehát joggal várták volna, hogy 
ez a program ugyanolyan intenzitással, mint ahogy az előző kormányzat idején elindult és 
működött, folytatódhatott volna. 

Most sajnos nem ez történt, ezért én úgy gondolom, hogy például ha csak ezt az egyetlen 
egy szempontot említem, ebből a szempontból is fontos lett volna ennek a határozati javaslatnak 
az elfogadása. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Bencsik 

János államtitkár úr, parancsoljon! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az igazsághoz 

azért az is hozzátartozik, amit elfelejtett közölni velünk Kovács képviselőtársunk, hogy ámbár a 
szocialista kormány meghirdette a panelprogram következő elemét, csak fedezetet nem 
biztosított hozzá. Tehát úgy fogadott be mintegy 30 ezer pályázatot, hogy arra fedezet nem állt 
rendelkezésre.  

Ezt követően a programot a kormány 2010-et követően részben már konszolidálta, illetve 
a teljes körű konszolidáció érdekében további forrásokat biztosított. Éppen most, az elmúlt 
hetekben megközelítőleg újabb 4,5, közel 5 milliárd forintot biztosított annak érdekében, hogy az 
önök által meghirdetett pályázatok, fedezet nélkül meghirdetett pályázatok végre teljesíthetővé 
váljanak. Ez is hozzátartozik az igazsághoz. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom a szót Kovács Tibor alelnök úrnak. 
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP), a bizottság alelnöke: Amit Bencsik képviselő úr felejtett el 

mondani, hogy az előző kormány olyan feltétellel hirdette meg ezt a programot, hogy a CO2-
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kvóták értékesítéséből, ugyanúgy, mint ahogy az előző időszakban elindult, ennek a fedezetéből 
biztosítja majd ezt a kormány.  

Hogy most ennek az értékesítése miért állt le, erre gyakorlatilag nem nagyon van a mai 
napig magyarázat, hogy ez miért nem történt meg. 

 
ELNÖK: Bencsik János államtitkár úr! 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, hogy a képviselő úr megerősítette az 

általam elmondottakat. (Derültség a Fidesz képviselői köréből.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs más észrevétel, illetve hozzászólás, 

visszaadom a szót a helyettes államtitkár úrnak, amennyiben kíván reagálni. Annyit azért 
engedjenek meg, hogy megjegyezzek, ha ez annyira fontos lett volna az MSZP-nek, hat 
képviselő előterjesztőként van megjelölve, de egyik sem jelent meg. Úgyhogy úgy gondolom, ez 
is magáért beszél.  

Helyettes államtitkár úr, ha kíván reagálni, akkor azt most megteheti! 

Horváth Attila Imre válaszai 

HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Csak egyetlen egy gondolattal engedjék meg, hogy kiegészítsem. A 2009-es panelprogramot 
követően szembe kellett a kormányzatunknak nézni azzal a ténnyel, hogy nem lehet 
megalapozottság nélküli programokat indítani.  

Ezért a nemzeti energiastratégiát elkészítette a minisztérium, az Országgyűlés elfogadta, 
majd pedig a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv segítségével tiszta képet adtunk arra 
vonatkozóan, hogy milyen irányba kell az energiahatékonyság ügyét vinni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor döntünk a tárgysorozatba-vételről. Ki az, aki 
támogatja a 2. számú napirendi pont tárgysorozatba-vételét? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 2 igen szavazattal a bizottság nem támogatta. Nagyon szépen köszönöm Horváth 
Attila Imre helyettes államtitkár úrnak, hogy a 2. napirendi ponthoz elfáradt.  

A 2009-2010. évi Nemzeti Éghajlat-változási Programról szóló J/6926. számú jelentés 
(Általános vita) 

A 3. napirendi pontnál is szeretnénk, ha itt maradna, méghozzá a 2009-2010. évi Nemzeti 
Éghajlat-változási Programról szóló jelentés tárgyalásánál. Itt az általános vitára való 
alkalmasságról döntünk. Helyettes államtitkár úr, öné a szó, ha ki kívánja egészíteni! 

Horváth Attila Imre szóbeli kiegészítése 

HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Engedjék meg, hogy két mondatban bemutassam. A Nemzeti Éghajlat-változási Program 
kapcsán gyakorlatilag a 2009-2010. évre vonatkozó programrész jelentéséről szólna most ez a 
Nemzeti Éghajlat-változási Programról szóló jelentés, amely a 2011. évi májusi adatokat tükrözi, 
és azzal a sajátossággal rendelkezik, hogy a program meghirdetésének időpontjában ismertté vált 
forrásokra alapulva lett a program végül is megvalósítva.  

Az eredetileg a 2008-as évben kétéves periodicitással meghatározott jelentési 
kötelezettség azért változott, mert időközben az Európai Unióban is fontossá vált az 
energiahatékonysággal és az éghajlat-energetikával kapcsolatos kérdéskör újratárgyalása, ezért a 
dekarbonizációs útiterv, illetve a Fehér Könyv mint alapdokumentumok, nagymértékben 
befolyásolták a jelentéstétel időszerűségét.  
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Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Van-e kérdés vagy észrevétel 
képviselőtársaink részéről. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, úgy döntünk az 
általános vitára való alkalmasságról.  

Ki az, aki egyetért a harmadik napirendi pont általános vitára való alkalmasságával? Aki 
igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Akkor le is zárom a harmadik napirendi 
pontot, és most köszönöm meg a helyettes államtitkár úrnak, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumot képviselte a két napirendi pontnál. 

Az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a Magyary Program Egyszerűsítési 
Programjával összefüggő módosításáról szóló T/9801. számú törvényjavaslat (Döntés 
bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra, az egyes közúti közlekedést érintő törvényeknek a 
Magyary Program Egyszerűsítési Programjával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalására. Itt külön köszöntöm dr. Völner Pál államtitkár urat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről.  

Egy bizottsági módosító javaslat benyújtásáról kell majd döntenünk. Államtitkár úrnak 
megadom a szót! 

Dr. Völner Pál szóbeli kiegészítése 

DR. VÖLNER PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A bizottsági 
módosító javaslat leglényegesebb eleme, hogy módosítja a nemzeti mobilfizetési rendszerről 
szóló 2011. évi törvényt. Ezt támogatjuk a szaktárca részéről.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés vagy észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Amennyiben nincsen, úgy döntünk a módosító javaslatról.  

Ki az, aki egyetért a bizottsági módosító javaslat benyújtásával a 4. napirendi pont 
kapcsán? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazat. Ki az, aki tartózkodik? 
(Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság benyújtja a módosító javaslatot. Köszönöm szépen 
dr. Völner Pál államtitkár úrnak, hogy elfáradt a bizottsági ülésünkre.  

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében 
közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások 
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 
T/9875. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is térünk az 5. napirendi pontunkra, az építmények tervezésével és kivitelezésével 
kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az 
építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatásával fogunk foglalkozni, 
első helyen kijelölt bizottság vagyunk. Köszöntöm Lenner Áron Márk helyettes államtitkár urat a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről, illetve Szép-Tüske Rita főosztályvezető asszonyt, 
szintén a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 

Képviselőtársaim megkapták az ajánlási pontokat. Így kérdezem, hogy az 1. ajánlási 
pontot, amelyet dr. Aradszki András képviselőtársunk jelez, a kormány támogatja-e vagy sem. 

 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel. (Jelzésre.) Tessék! 
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Visszavonom a módosító 

indítványomat.  
 
ELNÖK: Akkor nem is döntünk róla.  
Rátérünk az ajánlás 2. pontjára, amelyet dr. Aradszki András képviselőtársunk nyújtott 

be. Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e vagy sem. 
 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

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

Aradszki András! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Visszavonom a módosító indítványomat.  
 
ELNÖK: Visszavonja Aradszki András. Tehát az ajánlás 2. pontjáról sem döntünk, mert 

képviselőtársunk visszavonta azt. 
Rátérünk az ajánlás 3. pontjára, dr. Staudt Gábor képviselőtársunk javaslatára, amelyik 

összefügg a 4., a 7., illetve a 8. ajánlási ponttal. Kérdezem a kormányt, mi az álláspontja. 
 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.)  
Amennyiben nincsen, úgy döntünk. Ki az, aki támogatja a 3. ajánlási pontot, amelyik 

összefügg a 4., a 7. és a 8. ajánlási ponttal? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 igen 
szavazat mellett a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Rátérünk az 5. ajánlási pontra, amelyet Vágó Gábor képviselőtársunk nyújtott be. De 
mielőtt feltenném a kérdést a kormánynak, döntenünk kell a házszabályszerűségről.  

Kérdezem a bizottságot, hogy házszabályszerűnek találja-e az 5. ajánlási pontot. Ha igen, 
kézfelemeléssel jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Mivel ilyet nem látok, úgy az 5. pontról sem 
döntünk. 

Rátérünk a 6. ajánlási pontra, Kalmár Ferenc András és Spaller Endre KDNP-s 
képviselőtársaink nyújtották be a módosító javaslatot. Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e 
vagy sem. 

 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Ezt 

ebben a formában nem tudjuk támogatni. 
 
ELNÖK: Ebben a formában nem. Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincsen, úgy döntünk.  
Ki az, aki támogatja az ajánlás 6. pontjában Kalmár Ferenc, illetve Spaller Endre 

képviselőtársaink módosító javaslatát? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Senki sem jelentkezik.) 
Ilyen jelzést nem látok, úgyhogy a bizottság nem támogatta.  

Rátérünk a 9. ajánlási pontra, Manninger Jenő képviselőtársunk módosító javaslatára. 
Kérdezem a kormányt. 
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LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 
támogatja. 

 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs kérdés.  
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, úgyhogy a 

módosító javaslatot nem támogattuk. 
Rátérünk a 10-esre, Manninger Jenő képviselőtársunk módosító javaslatára. Kérdezem a 

kormányt, hogy támogatja-e vagy sem. 
 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincsen kérdés és észrevétel sem. 
Akkor döntünk. Ki az, aki támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Senki sem 

jelentkezik.) Úgy látom, ilyen nincsen, úgyhogy nem támogatta a bizottság.  
Rátérünk a 11-es módosító javaslatra, ami összefüggésben van a 12. ajánlási ponttal. 

Kérdezem a kormányt. 
 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Támogatja a kormány. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) 

Amennyiben nincsen, úgy döntünk az ajánlás 11., illetve amelyikkel összefügg, a 12. ajánlási 
pontról.  

Kérdezem, ki az, aki támogatja? Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen 
szavazat mellett a bizottság a módosító javaslatot elfogadta. 

A 13. ajánlási pontban dr. Aradszki András képviselőtársunk javaslata szerepel. 
Kérdezem a kormányt, hogy támogatja-e vagy sem. 

 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Dr. Aradszki András: Visszavonom!) Mivel ez 

részben a 2-essel is összefügg, ezért visszavonásra került, úgyhogy nem döntünk róla. 
Az ajánlás 14. pontjában Vágó Gábor képviselőtársunk módosító javaslatával 

kapcsolatosan kell döntést hoznunk, de előtte állást kell foglalnunk arról, hogy 
házszabályszerűnek tartjuk-e a javaslatot, mivel nem az.  

Kérdezem, ki az, aki Vágó Gábor képviselőtársunk módosító javaslatát 
házszabályszerűnek találja. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, úgyhogy nem is döntünk 
róla. 

Van még egy olyan módosító javaslat, amiről tudunk, hiszen ez egy bizottsági módosító 
javaslat, amit előre kiküldtünk a képviselőtársaknak. Kérdezem a kormányt, hogy ezt a bizottsági 
módosító javaslatot támogatja-e. 

 
LENNER ÁRON MÁRK helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): Igen, 

ezzel egyetértünk és támogatjuk. 
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, úgy 
döntünk.  

Ki az, aki a bizottságunk módosító javaslatával egyetért? Aki igen, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 18 igen mellett a bizottsági módosító javaslatot a gazdasági bizottság 
elfogadta. 

Akkor most kérdezem, hogy van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről szavaznunk 
kellett volna, de nem tettünk így? (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi 
pontot lezárom. Köszönöm szépen a helyettes államtitkár úrnak, illetve a főosztályvezető 
asszonynak, hogy elfáradtak a bizottsági ülésre. 

A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. Törvény módosításáról szóló T/9437. 
számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről) 

Rátérünk az utolsó napirendi pontra, amivel kezdtünk is volna. Igazából a 6. napirendi 
pont a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek 
lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
tárgyalása. Ezt a módosító javaslatot Vágó Gábor képviselőtársunk jegyzi, aki nem tud részt 
venni az ülésen. A kormány képviselete nem szükséges ahhoz, hogy döntsünk a tárgysorozatba-
vételről.  

Kérdezem, esetleg van-e kérdése vagy észrevétele valakinek Vágó Gábor 
képviselőtársunk módosító javaslatához. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok. 

Határozathozatal 

Úgyhogy akkor döntünk arról, hogy a képviselő úr módosító javaslatát tárgysorozatba 
vesszük-e. Ki az, aki igennel szavaz? (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok, úgyhogy a 6. 
napirendi pontot is lezárom, mert nem vettük tárgysorozatba. 

Egyebek 

Rátérünk a 7. napirendi pontra, az „Egyebek”-re. Van-e kérdése vagy észrevétele 
valamelyik képviselőtársunknak? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.  

Akkor további jó munkát kívánok önöknek! Köszönöm szépen. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 27 perc)  
  

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Várszegi Krisztina és Madarász Mária 

 


