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Napirendi javaslat  

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10330. szám)  
(Általános vita és a módosító javaslatok megvitatása kivételes sürgős eljárásban) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Hegedűs Tamás (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
Schön Péter (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (független) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Márton Attila megérkezéséig Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) megérkezéséig Riz Leventének (Fidesz) 
Román István (Fidesz) megérkezéséig dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 17 óra 45 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit szeretettel köszöntök, immár a harmadik ülést tartjuk a mai napon. 
Képviselőtársaim megkapták a napirendi javaslatot elektronikus formában, a jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Van-e valakinek esetleg észrevétele a 
napirendi javaslattal kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs, akkor szavazásra 
bocsátom. Ki az, aki egyetért a mai napirendi javaslattal, amit előzetesen megkaptak a 
képviselőtársak? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangú.  

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. 
évi XL. törvény módosításáról szóló T/1033. számú törvényjavaslat (Általános vita és a 
módosító javaslatok megvitatása kivételes sürgős eljárásban) 

Rá is térünk a napirendünkre, az 1. pontban a villamos energiáról szóló 2007. évi 
törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, 
itt általános vitáról, illetve majdan, ha érkeznek módosító javaslatok, azokról kell döntenünk, 
de elsősorban az általános vitával kapcsolatban kell állást foglalnunk, ez kivételes sürgős 
eljárás keretében zajlik.  

Köszöntöm dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár asszonyt, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről, meg is adom a lehetőséget, hogy röviden elmondja a véleményét.  

Dr. Pőcze Orsolya helyettes államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése 

DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót. A benyújtott javaslattal kapcsolatban kormányálláspontot tudok képviselni. 
A törvényjavaslat az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása érdekében tartalmaz 
módosító javaslatokat három témában. Egyrészről a Magyar Energia Hivatal határozatainak 
bírósági megsemmisítése esetén alkalmazandó szabályokat pontosítja, másrészről előírásokat 
tartalmaz arra az esetre, amikor a Magyar Energia Hivatal a földgáz-rendszerhasználati, 
illetve csatlakozási díjakat megállapítja.  

A villamos energiáról szóló törvény szerint korábban is kizárólagosan megsemmisíteni 
lehetett bírósági eljárás keretében a hivatal határozatát, a törvényjavaslat most azt is 
tartalmazza, hogy a földgázellátásról szóló törvény is hasonló előírásokról rendelkezzen, tehát 
ne lehessen megváltoztatni, csak megsemmisíteni a hivatal határozatát. Illetve még egy 
nagyon fontos téma van, ez pedig az energiaszektort terhelő egyes adók fogyasztókra történő 
továbbhárításának tilalmáról rendelkezik.  

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák a benyújtott javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen helyettes államtitkár asszonynak. Nyilván ma már erről 

miniszterelnök úr bővebben is értekezett az Országgyűlésben, de azért megkérdezem, van-e 
esetleg kérdés vagy észrevétel, itt az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk.  

Parancsoljon, Herman István képviselőtársunk!  

Kérdések, hozzászólások 

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nekem 
egy kérdésem volna, hogy ezek a tarifális díjszabás-változások az energiaár-csökkentés 
tekintetében a lakosságra vonatkoznak, és azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább a vállalkozói 
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szférára átterhelik. Itt van a számítógépemen egy anyag, amit most küldtek, amit még nem 
volt lehetőségem áttekinteni. Ez a törvényjavaslat foglalkozik-e ezzel?  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Lenhardt Balázs, 

parancsoljon! 
 
DR. LENHARDT BALÁZS (független): A javaslattal abszolút egyetértek, és helyes, 

csak így tovább. Hogyan tudják elérni, hogy ne következzen be megint ilyen döntés? Tehát 
mivel lehet azt kivédeni, hogy esetleg a megtámadás kapcsán megint hasonló bírósági hátterű 
ítélet szülessen, ami ezt is lehetetlenné tenné, hogy alkalmazzák.  

 
ELNÖK: Bár úgy érzem, hogy erre az előterjesztéshez képest kicsit távolabb kell 

keresni a választ, de van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Tehát elhangzott egy 
kérdés, illetve a napirendhez nem szorosan kapcsolódó másik kérdés. Megadom a szót 
helyettes államtitkár asszonynak vagy kedves kolléganőjének, ha kíván reagálni, akkor kérem, 
mutatkozzon be.  

Reflexiók 

DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Matlák Zsuzsanna vagyok.  

 
ELNÖK: Öné a szó, parancsoljon! 
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Az első kérdésre annyit szeretnék válaszolni, hogy nem foglalkozik a törvényjavaslat ezzel a 
kérdéssel, azonban tájékoztatásként elmondom, hogy amennyiben egyetemes szolgáltatásra 
jogosult, tehát olyan mértékű a vállalkozások fogyasztása, akkor a kormánynak továbbra is áll 
a rezsicsökkentés befagyasztására vonatkozó szabályozása, tehát a díjakat nem lehet emelni. 
Amennyiben viszont nem tartoznak ebbe a körbe, ott piaci árak határozzák meg a számukra 
kiszabott díjakat, tehát arra a kormánynak nincs ráhatása.  

További kérdések 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Herman István Ervin jelez.) Nyissunk egy második kört, 
és akkor ez legyen az utolsó kör, ha megkérhetem képviselőtársaimat. Herman István, 
parancsoljon! 

 
HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz): Köszönöm szépen. Itt alapvetően az a 

probléma, hogy a kis- és középvállalkozásoknál konkrétan az ÉMÁSZ kilowattonként 0,64 
fillérrel emelte a tarifát. Ez itt van leírva. Nagyon szépen kérem, hogy találkozzunk, hogy át 
tudjam önnek adni ezt a levelet, hogy tanulmányozzák, nézzék meg. Arra hivatkoznak, hogy a 
magyar parlament ilyen és ilyen döntést hozott.  

Ez elképesztő, tehát azért ezt valamilyen szinten kordában kell tartani, az nem fog 
menni, hogy a lakosságot fölmentjük, ugyanakkor pontosan rá fognak zúdulni a kis- és 
középvállalkozói rétegre, ami egyébként kormányprogram, hogy a nemzet gerincét képező 
magyar kis- és középvállalkozói szférát ne nyúzzák.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Akkor utoljára 

visszaadom a lehetőséget, ha kívánnak reagálni, akkor megvan a lehetőség. Kívánnak-e élni a 
lehetőséggel? (Jelzésre.) Helyettes államtitkár asszony, parancsoljon! 
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DR. PŐCZE ORSOLYA helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm a szót. Természetesen megvizsgáljuk a kérdést, és az egyeztetésre készek vagyunk 
ebben a témában.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor ezennel a második kört is lezárom. (Dr. Lenhardt 

Balázs közbeszólása.) Lenhardt képviselő úr kifogásolja, hogy nem kapott választ. 
Amennyiben van, bár nyilván egy bírósági döntést nehéz a minisztérium képviselőjének 
véleményezni, de ettől függetlenül, ha van, akkor parancsoljanak!  

 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Azt sajnos nem lehet tudni, hogy a bíróság a későbbiekben milyen döntést hoz, ez a 
jogszabály kifejezetten azt a kormányelvárást teljesíti, hogy ne lehessen áthárítani ezeket a 
különadókat és egyebeket. Tehát egyéb részletekkel nem foglalkozik.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most ténylegesen lezárom a kérdések és a 
vélemények lehetőségét. Úgyhogy kivételes sürgős eljárás keretében döntenünk kell az 
általános vitára való alkalmasságról. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a villamos energiáról 
szóló 2007. évi törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságával. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  

Lehetőségünk van bizottsági előadót állítani, Selmeczi Gabriellát jelölöm. Úgy látom, 
hogy a bizottság számára ez elfogadható, úgyhogy Gabriella képvisel minket az 
Országgyűlésben. Ezennel lezárom az első napirendi pontot, köszönöm szépen, hogy 
államtitkár asszony és kedves munkatársa ellátogatott hozzánk.  

Egyebek 

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, az egyebekben van-e esetleg észrevétele, kérdése 
valakinek. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, nekem lenne egy bejelentésem: holnap 
határozathozatalok után, tehát a délelőtt folyamán még lesz egy rövid ülésünk, erről sms-ben 
minden képviselőtársunk kap tájékoztatást, illetve a napirendi javaslatot elektronikus 
formában elküldjük.  

Ha más észrevétel nincs, köszönöm a munkájukat.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 17 óra 53 perc)  

 

Koszorús László 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


