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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) 
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) 

2. Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/11563. szám)  
(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító javaslatának megvitatása) 

3. 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 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz)  
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Tukacs István (MSZP) 
Schön Péter (Jobbik) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (független) 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Rogán Antal (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) dr. György Istvánnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) Kovács Tibornak (MSZP) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

Megjelentek  
 
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 17 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 elektronikus formában megkapták a mai napirendi javaslatot. A jelenléti 
ívből megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Van-e esetleg kérdés a napirenddel 
kapcsolatosan? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy szavazunk. Aki egyetért a napirendi 
javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 
egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

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

Rá is térünk az első napirendi pontra, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalról szóló törvény módosításáról szóló T/11562. számú törvényjavaslatra, itt alapvetően 
kapcsolódó módosító javaslatok megvitatásáról szól a napirendi pont. Külön köszöntöm 
Horváth Attila Imre helyettes államtitkár urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, 
illetve Matlák Zsuzsanna főosztályvezető asszonyt.  

Az ajánlást megkapták a képviselőtársaim, mely egy pontból áll, Göndör István és 
dr. Veres János képviselőtársaink módosító javaslata. Kérdezem helyettes államtitkár urat, 
hogy tárca- vagy kormányálláspontot tud mondani. 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Kormányálláspontot képviselek.  
 
ELNÖK: Kérdezem, támogatja-e vagy sem. 
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztők részéről Bencsik János képviselő urat. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), előterjesztőként: Az előterjesztők nem támogatják.  
 
ELNÖK: Az előterjesztők sem támogatják. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, úgy döntünk. Aki támogatja Göndör István és dr. Veres János 
módosító indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 1 egy igen szavazattal a 
bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Van-e olyan módosító javaslat, amiről döntenünk kellett volna, de nem így tettünk? 
(Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, ezzel az első napirendi pontot lezárom, köszönöm helyettes 
államtitkár úrnak és főosztályvezető asszonynak a részvételt.  
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Egyes közteherviselési kötelezettséget előíró törvények módosításáról szóló 
T/11563. számú törvényjavaslat (A Számvevőszéki és költségvetési bizottság módosító 
javaslatának megvitatása) 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslatra, itt alapvetően a számvevőszéki és 
költségvetési bizottság módosító javaslatáról kell döntenünk. Információim szerint várjuk 
Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat. (Pankucsi Zoltán belép.) Üdvözlöm Pankucsi 
Zoltán helyettes államtitkár urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

A bizottsági módosító javaslatot megkaptuk, illetve az ajánlás ezt tartalmazza az 
1. pontjában. Kérdezem Pankucsi Zoltán helyettes államtitkár urat, hogy kormány- vagy 
tárcaálláspontot tud-e mondani.  

 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kormányálláspontot tudok mondani. 
 
ELNÖK: Kérdezem, támogatja-e vagy sem.  
 
PANKUCSI ZOLTÁN helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): A 

kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja a költségvetési bizottság módosító javaslatát. A 

költségvetési bizottság részéről nincs jelen senki. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs, a kormány nem támogatja. Aki támogatja a költségvetési 
bizottság módosító javaslatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, 
úgyhogy a bizottság nem támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

Van-e olyan módosító javaslat, amiről döntenünk kellett volna, de nem tettük? (Nincs 
jelzés.) Ilyet nem látok, úgyhogy a második napirendi pontot is lezárom.  

Egyebek 

Az egyebekben van-e valakinek kérdése vagy felvetése? (Jelzésre.) Aradszki 
képviselő úr! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Szeretném visszavonni a 11562. számú 

indítványhoz beadott módosító indítványomat. (Közbeszólás: Melyikhez?) Az energetika- és 
közműszabályozáshoz. (Közbeszólás: Nincs napirenden.) Attól még bejelenthetem.  

 
ELNÖK: Igen, köszönjük szépen a bejelentést. Az egyebekben van-e más? (Nincs 

jelzés.) Amennyiben nincs, köszönöm szépen, jó munkát kívánok, ezzel a bizottsági ülést 
berekesztem. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 21 perc)  

 

Koszorús László  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin  


