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Napirendi javaslat  

 

1. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11562. szám)  
(Dr. Fónagy János, Dióssi Csaba és Bencsik János (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

2. Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11563. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

3. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11564. szám)  
(Módosító javaslatok megvitatása) 

4. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Márton Attila (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) megérkezéséig dr. Mengyi Rolandnak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Vantara Gyulának (Fidesz) 

 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Laki Gábor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Adorján Richárd főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 53 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a gazdasági és informatikai bizottság mai ülésén. 
Képviselőtársaim előre megkapták elektronikus formában a meghívót, ami tartalmazza a 
napirendi javaslatot. Megállapítom, hogy helyettesítésekkel együtt határozatképesek vagyunk, 
így kérem, hogy aki az előre kiküldött napirendi javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 16 igen szavazattal elfogadta a bizottság a napirendet.  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 
módosításáról szóló T/11562. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is térünk az első napirendi pontra, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, Fónagy János, Dióssi Csaba 
és Bencsik János képviselőtársaink önálló indítványára. Itt alapvetően módosító javaslatokat 
fogunk megvitatni, pontosabban egy darab módosító javaslatot, amit dr. Aradszki András 
képviselőtársunk nyújtott be. 

Külön köszöntöm Kovács Pál államtitkár urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
részéről, akit megkérdezek, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud-e mondani.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tárcaálláspontot 

tudok mondani.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja-e vagy nem?  
 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A tárca nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem.  
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), előterjesztőként: Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a tárca 

nem támogatja, az előterjesztő sem, úgyhogy döntünk. Aki támogatja dr. Aradszki András 
képviselőtársunk módosító javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy egyharmaddal támogatta a bizottság.  

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amiről döntenünk kellett volna, de nem 
döntöttünk. (Nincs jelzés.) Ilyen nincs, úgyhogy egyetlen módosító javaslat volt, amelyet 
egyharmaddal támogatott a bizottság. Ezzel a napirendi pontot lezárom, köszönöm államtitkár 
úrnak, hogy idefáradt az ülésre.  

Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
T/11563. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslatunk 2. pontjára, az egyes közteherviselési kötelezettséget 
előíró törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra, itt szintén módosító javaslatok 
kerülnek megvitatásra.  
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Üdvözlöm Laki Gábor főosztályvezető urat, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
részéről. Az ajánlást képviselőtársaim megkapták, kérdezem, tárca- vagy kormányálláspontot 
tud-e mondani, főosztályvezető úr.  

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani.  
 
ELNÖK: Kérdezem, hogy az ajánlás 1. pontjában dr. Veres János és társai módosító 

javaslatát támogatja-e a tárca.  
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Aki támogatja az ajánlás 1. pontjában Veres János és társai módosító indítványát, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyet nem látok, a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 2. pontját a tárca támogatja-e? 
 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja a 2. pontban dr. Veres János és társai módosító 

indítványát. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. 
Aki támogatja az ajánlás 2. pontjában Veres János és társai módosító indítványát, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyet nem látok, a bizottság nem támogatta, és 
egyharmadot sem kapott. 

Az ajánlás 3. pontjában dr. Veres János képviselő úr módosító indítványáról kérdezem 
a tárcát.  

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki támogatja az ajánlás 2. pontjában Veres János és társai 
módosító indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyet nem látok, a bizottság 
nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Van-e esetleg olyan módosító javaslat, amelyről döntenünk kellett volna, de nem 
tettük? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom. 
Megköszönöm Laki Gábor főosztályvezető úrnak a részvételt, és egyben jelezném, hogy 
amennyiben a tárca kapacitása bírja, ha minimum egy helyettes államtitkár vagy államtitkár 
tudja képviselni a minisztériumot a bizottság előtt, azt megköszönnénk nagy tisztelettel.  

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
módosításáról szóló T/11564. számú törvényjavaslat (Módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérünk a napirendi javaslat 3. pontjára, a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatra, módosító javaslatok 
megvitatását céloztuk meg.  

Rá is térek az ajánlás 1. pontjára. Külön köszöntöm Adorján Richárd főosztályvezető 
urat. Kérdezem, tárca- vagy kormányálláspontot tud-e mondani.  



- 7 - 

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): Köszönöm 

szépen, én is köszöntöm a bizottságot. Tárcaálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Az 1. ajánlási pontban Herman István képviselő úr módosító javaslatáról 

kérdezem a tárca álláspontját.  
 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen szavazattal 
támogatta a bizottság.  

Az ajánlás 2. pontjában dr. Veres János képviselő úr módosító javaslata következik, 
ami összefügg az ajánlás 3. pontjával. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
ADORJÁN RICHÁRD főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a 

bizottság dönt. Ki támogatja? (Nincs jelzés.) A bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem 
kapott. 

Van-e esetleg olyan módosító, amiről döntenünk kellett volna, de nem így tettük. 
(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, úgyhogy ezt a napirendi pontot lezárom. 
(Jelzésre.) Elnézést, főosztályvezető úr, ne távozzon, a napirendi pontot nem tudom lezárni, 
mert azt az információt kaptam a titkárságról, hogy még vannak módosító javaslatok, 
úgyhogy ameddig ezek megérkeznek, öt perc technikai szünetet rendelek el.  

 
(Szünet: 9 óra 4 perctől 9 óra 22 percig.) 

 
Folytatjuk a bizottság ülését. Ismét üdvözlöm Laki Gábor főosztályvezető urat, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. Módosító javaslat érkezett a bizottságunk részéről. 
A bizottsági ülést egyébként úgy folytatjuk, hogy a 3. napirendi pontot utólagosan lezárom, 
mivel nem jelentkezett senki, hogy lenne olyan módosító javaslat, amit meg kellene vitatni, és 
visszatérünk a 2. napirendi ponthoz, ahova két módosító javaslatot kell beadnunk.  

Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
T/11563. számú törvényjavaslat (Folytatás – Döntés bizottsági módosító javaslatok 
benyújtásáról) 

Erről szavazzunk először, hogy a bizottság egyetért azzal, hogy a 2. napirendi pontot 
újból megnyitjuk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú 
döntést hozott a bizottság. Úgyhogy a 2. napirendi pontra, az egyes közteherviselési 
kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra térnénk vissza, ismét 
üdvözlöm Laki Gábor főosztályvezető urat. Két bizottsági módosító javaslat kerülne 
benyújtásra. Kérdezem, hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud-e mondani. 

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok mondani.  
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ELNÖK: Az egyik módosító javaslat lényegében rögzítené azokat az eseteket, amikor 
a kamat jövedelemadója nulla százalék. Ezzel kapcsolatban mi a tárca álláspontja?  

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy aki 

támogatja ezt a bizottsági módosító javaslatot – amely egyrészt jogtechnikai pontosításokat 
tartalmaz, másrészt meg azokat az eseteket rögzíti, ahol a kamat jövedelemadója nulla 
százalék –, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen szavazattal ezt elfogadtuk.  

A második módosító javaslatunk pedig az államkötvényekből származó 
kamatjövedelem 6 százalékos mentesítését célozza meg. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
DR. LAKI GÁBOR főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca 

támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, úgy 

döntünk. Ki támogatja? (Szavazás.) 18 igen szavazattal a bizottság elfogadta.  
Most még egyszer megkérdezem, van-e olyan módosító javaslat, amiről döntenünk 

kellett volna, de nem döntöttünk. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, ezennel végérvényesen 
lezárom a 2. napirendi pontot.  

Egyebek 

Rátérünk az egyebekre, itt annyit szeretnék jelezni, hogy pénteken valószínűleg 
bizottsági ülést fogunk tartani, erről sms-t fogunk küldeni. Addig is jó munkát kívánok 
önöknek, a bizottsági ülést berekesztem. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 23 perc)  

 

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


