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Napirendi javaslat  
 

1. A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú 

törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10094. szám) 

(Németh Szilárd István, Zsigó Róbert és Wintermantel Zsolt (Fidesz) képviselők 

önálló indítványa) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

 

2. Egyebek 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 36 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok mindenkinek! Megkezdenénk a bizottsági ülést. Hadd kérdezzem meg, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Horváth Attila helyettes államtitkár úr 
megérkezett-e. (Horváth Attila Imre: Igen, itt vagyok, jelen vagyok!) Köszönjük. Akkor tegye 
meg, hogy helyet foglal, államtitkár úr! (Megtörténik.) Félkor kezdődik a bizottsági ülés, és 
egy napirendi pont van, ami önöket érinti. Megtisztel, ha elkezdhetjük.  

Szeretném megkérdezni a tisztelt bizottságot, hogy el tudják-e fogadni a napirendi 
javaslatot. Aki el tudja fogadni, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.  

Elfelejtettem mondani, hogy a jegyzőkönyv tanúsága szerint 12-en személyesen, 9-en 
helyettesítéssel vannak jelen, tehát határozatképes a bizottságunk. 

A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében egyes energetikai tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10094. szám) (Németh Szilárd István, 
Zsigó Róbert és Wintermantel Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) (A bizottság 
feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

Egy napirendi javaslatunk van, a szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében 
egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/10094. számú javaslat, és ezzel 
kapcsolatban a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása.  

Ahogy az előbb jeleztem, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről Horváth Attila 
helyettes államtitkár úr tisztelt meg minket. Szeretném megkérdezni helyettes államtitkár ura, 
hogy tárca- vagy kormányvéleményt fog-e mondani.  

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Jó napot kívánok! Nincs kormányálláspontunk, és nincs tárcaálláspontunk sem.  
 
ELNÖK: Ez kiváló, helyettes államtitkár úr! Ennél nagyobb bizottsági szabadságot 

még nem kaptunk. Az a kérés, államtitkár úr, csak azért, hogy meg tudjuk tartani a mai 
bizottsági ülést, hogy esetleg ne az legyen, hogy lekerül a plenáris ülés napirendjéről önök 
miatt, mert szerintem az nem jó senkinek, ezért mondjon valamit, legyen szíves, mint 
tárcaálláspont, utána majd bent megbeszélik a minisztériumban. (Derültség.) De valamifajta 
véleményt önöknek mondaniuk kell, különben nem tudjuk tárgyalni ezt a javaslatot.  

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Értem a kialakult kellemetlen szituációt. Ettől függetlenül jelen pillanatban nekem nincs 
felhatalmazásom arra, hogy bármilyen álláspontot képviseljek. (Varga Zoltán: Akkor délben 
találkozunk! - Pál Tibor: Délben találkozzunk! Ebéd után! - dr. Bóka István: Menjünk végig, 
szerintem.)  

 
ELNÖK: Hölgyeim és Uraim! Akkor arra fogunk hagyatkozni, eme igen érdekes 

szituációban - az előterjesztők sem jöttek el, mert több bizottság tárgyalja ezt a javaslatot, és 
ott képviselik magukat. Ők annyit megtettek, hogy közölték velünk, illetve velem mint 
elnökkel, hogy mint előterjesztők, a 15-ös módosító javaslatot támogatják, az összes többit 
nem támogatják. Úgyhogy én ez alapján fogok akkor végigmenni a módosítókon. Ezek szerint 
a tárca és a helyettes államtitkár úr egyéni véleményét sem ismerhetjük meg, ha jól értem. 
Vagy elmondja azért a helyettes államtitkár úr a saját véleményét?  
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HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Nem szeretném az egyéni véleményemet elmondani. 

 
ELNÖK: Akkor tárcaálláspont nélkül fogunk végigmenni. Ez egy egyéni indítvány, 

ezért ezt megtehetjük.  
Kezdjük az 1. ponttal, Göndör István és Varga Zoltán módosító javaslatával, amit nem 

támogat az előterjesztő. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 7 igen. 
Egyharmad sem támogatja.  

A 3. pont Göndör István és Varga Zoltán módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 8 igen. Az egyharmad ezt tudja támogatni. (Tasó László 
megérkezik az ülésre.) 

A 4. pont Kovács Tibor nevével fémjelzett módosító. Az előterjesztő nem támogatja. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 7 igen. Egyharmad sem 
támogatja. (Pogácsás Tibor megérkezik az ülésre.) 

A 8. pont Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Egyharmad sem támogatja.  

A 9. pont szintén Kovács Tibor nevével induló módosító. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 8 igen. Az egyharmad támogatta.  

A 10. pont, Kovács… (Gajda Róbert: Azóta kettő bizottsági tag megérkezett 
szerintem.) Mindenki helyettesítve volt. (Gajda Róbert: Elnézést!) 

A 10. pont Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 12. pont Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 13. pont Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 14. pont Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 15. pont Bóka István képviselő úr módosító javaslata. Ez az, amit az előterjesztő is 
támogat. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 22 igennel elfogadta 
a bizottság. 

A 18. pont Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 24. pont Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 25. pont Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. Kérdezem a bizottságot, 
hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

A 32. pont a végén, amely szintén Kovács Tibor és Józsa István módosító javaslata. 
Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja.  

Köszönöm szépen a mai bizottsági munkát. Vége a bizottsági ülésnek. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 42 perc.) 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


