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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 40 perc) 

Az ülés megnyitása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt 
kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Gazdasági bizottság mai ülésén.  

A napirend elfogadása és a határozatképesség megállapítása 

Tisztelt képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre szóló meghívót 
a napirenddel együtt. Ehhez kapcsolódóan van-e valakinek észrevétele, javaslata? 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs - a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 
határozatképesek vagyunk -, tehát szavazhatunk a napirendünkről. Aki a napirenddel 
egyetért, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Ellenvélemény? (Nincs jelentkező.) Tartózkodás? (Nincs jelentkező.) Nem volt. 
Egyhangú döntéssel a bizottság a napirendjét elfogadta.  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 
2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló T/10524. számú 
törvényjavaslat   
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Első napirendi pontként a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes 
vitáját folytatjuk le. Köszöntöm dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár urat a 
Miniszterelnökség részéről és megkérem, hogy majd segítse a munkánkat, 
amennyiben erre vonatkozóan képviselői igény mutatkozik. Módosító indítványok 
nem érkeztek, tehát alapvetően ebben nem lesz szükségünk segítségre.  

Javaslom, hogy két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Van-e kifogása ez 
ellen valakinek? (Nincs jelzés.) Nincs.  

Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy az 
előterjesztés megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében előírt 
követelményeknek. Aki ezt így gondolja, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 11 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Tehát 11 igen 
szavazat, 1 tartózkodás mellett a bizottság megállapítja, hogy megfelel a házszabályi 
rendelkezéseknek az előterjesztés, így a részletes vita első szakaszát lezárom. 

A második szakaszban a módosító indítványokról kellene döntenünk. Miután 
képviselői módosító indítvány nem érkezett be és a bizottság sem gondolta úgy, hogy 
módosítani kívánja ezt a kiváló előterjesztést, ezért nem marad más hátra, minthogy 
a részletes vitát lezárjuk. Ki az, aki ezzel egyetért? Kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) Köszönöm szépen. 12 igen. Államtitkár úr, annyira jó volt a javaslat, 
hogy egyhangú döntéssel lezártuk a vitát.  

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását teszem fel szavazásra. Ki 
támogatja az elfogadását? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú döntés. 
Ritka pillanat. Köszönjük szépen államtitkár úrnak, hogy velünk volt. Az első 
napirendi pontot ezzel lezárjuk.  

Egyes területrendezési tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/10531. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, mely az egyes területrendezési tárgyú 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját jelenti. Füleky Zsolt 
helyettes államtitkár urat köszöntöm a Miniszterelnökségről.  
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Javaslom, hogy itt is két szakaszban folytassuk le a vitát. Van-e kifogás 
képviselőtársaim részéről ez iránt? (Nincs jelzés.) Nincs. Akkor eszerint fogunk 
haladni. 

A vita első szakaszában kérem megállapítani, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezt így gondolja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú döntéssel a 
bizottság valamennyi tagja ezt így gondolja, tehát így a vita első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben képviselői módosító indítványokról 
kell szavaznunk, itt majd kérem államtitkár úr segítségét.  

Az 1. ajánlási pontban Gőgös Zoltán és Harangozó Gábor képviselők 
indítványa szerepel. Nem tudom, van-e tárcaálláspont.  

 
KOLOSSA JÓZSEF főosztályvezető (Miniszterelnökség): Tisztelt Bizottság! 

Füleky Zsoltot ki kell mentsem - Kolossa József vagyok, a főosztály vezetője -, a 
miniszter úr kérésére más feladata kapcsán sajnos nem tudott itt lenni.  

A képviselői indítványt az előterjesztő nem támogatja, mert az 1567-es 
kormányhatározat szerint végezzük az építésügy deregulációját és ez egy fontos lépés 
nekünk ahhoz, hogy ezt a bürokráciacsökkentést el tudjuk végezni, ezért nem 
támogatjuk a módosító javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja Gőgös Zoltán és Harangozó Gábor képviselő urak módosító indítványát. 
(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 2 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
nem támogatja a módosító indítvány elfogadását. 

A 2. ajánlási számon Sallai R. Benedek képviselő úr indítványa szerepel.  
 
KOLOSSA JÓZSEF főosztályvezető (Miniszterelnökség): Az előterjesztő ezt az 

indítványt sem támogatja, hasonló okok miatt, mint az előző indítványt. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem: ki az, aki támogatja 

Sallai R. Benedek képviselő úr módosító indítványát? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 10 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 
2 igen, 10 nem, 1 tartózkodás mellett a bizottság nem támogatja a módosító 
indítványt.  

Ezzel a képviselői módosító indítványokról szóló szavazások végére értünk. 
Van egy bizottsági módosító indítványunk, amelyet szeretnénk benyújtani, erről 
kérdezném főosztályvezető úr álláspontját. 

 
KOLOSSA JÓZSEF főosztályvezető (Miniszterelnökség): Ezt természetesen 

támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez jó hír, ennek mindig örülünk ilyen értelemben. 

Alapvető jogtechnikai módosításokat tartalmaz egyébként az indítvány, tehát nem 
tartalmilag módosítja magát az előterjesztést. Kérdezem a bizottság tagjait: ki az, aki 
támogatja, hogy ezt a bizottsági módosító indítványt benyújtsuk? Kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs 
jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy ezt a módosító indítványt benyújtjuk. Ezzel a módosító 
indítványokról történő szavazások végére értünk.  
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A részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Ki az, aki támogatja, hogy lezárjuk 
a részletes vitát? Az jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ki az, aki nem? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás 
mellett a részletes vitát lezártuk. 

Végül a részletes vitáról szóló jelentést kell elfogadnunk. Ki az, aki támogatja a 
jelentés elfogadását? Kérem, jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás 
mellett a részletes vitáról szóló jelentést is elfogadta a bizottság. 

Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak, hogy államtitkári pozícióban rövid 
időre, de ellátta a feladatát.  

Az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító 
szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló T/10529. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

A bizottság halad tovább - a 2. napirendi pontunkkal végeztünk -, áttérünk a 3. 
napirendi pontra, az engedély nélkül, személygépkocsival végzett személyszállító 
szolgáltatáshoz kapcsolódó jogkövetkezményekről szóló törvényjavaslat részletes 
vitáját kell lefolytatnunk. Fónagy János államtitkár urat köszöntöm körünkben, akire 
mindig lehet számítani, minden esetben, most is itt van.  

Képviselőtársaimnak javaslom, hogy a részletes vitát két szakaszban folytassuk 
le. Van-e kifogás ez ellen? (Nincs jelzés.) Nincs.  

A részletes vita első szakaszában kérem, állapítsuk meg azt, hogy a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel az előterjesztés. Aki ezt 
így gondolja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 12 igen. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Tehát 12 igen, 1 tartózkodás 
mellett a bizottság megállapította, hogy megfelel a vonatkozó rendelkezéseknek az 
előterjesztés, így a részletes vita első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a képviselői módosító indítványokról történő szavazásra.  
Az 1. ajánlási pontban szereplő indítványommal kapcsolatban kérdezem 

államtitkár urat, hogy van-e tárca- vagy kormányálláspont.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Ez megtisztelő számomra. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki 

támogatja az indítvány elfogadását. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás 
mellett a bizottság támogatja az indítvány elfogadását.  

A 2. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat.  
 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

az indítvány elfogadását. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatja a módosító javaslatot.  

A 3. ajánlási számon szereplő módosító indítványról kérdezem államtitkár 
urat. 
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 
kormány kellő megfontolás után támogatja. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Úgy tűnik, hogy valóban kitűnő, jól 

elkészített javaslatokról van szó. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki 
támogatja az indítvány elfogadását. (Szavazás.) 10 igen. Az ellenzéket nem tudtuk 
meggyőzni, de nem adom fel. (Tóth Csaba: Kellő megfontolás után tartózkodunk.) 
Kellő megfontolás után ki az, aki tartózkodik a módosító indítvány támogatásától? 
(Szavazás.) Ez 3 tartózkodás. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tehát 10 igen, 
1 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a módosító indítványt. 

A 4. ajánlási számon szereplő indítványról kérdezem államtitkár urat, hogy mi 
a kormány álláspontja. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja az indítvány elfogadását. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. Tehát 10 igen, 
1 nem, 3 tartózkodás mellett a bizottság támogatja a módosító indítványt. 

Miután bizottsági módosító indítványt nem terveztünk benyújtani ehhez a 
törvényjavaslathoz, ezért arra kérem képviselőtársaimat, aki támogatja, hogy lezárjuk 
a vitát, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 10 igen. Aki nem? (Nincs jelzés.) Aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság döntött a 
részletes vita lezárásáról. 

Javaslom, hogy fogadjuk el a jelentést, amely a részletes vita lezárásáról szól. 
Ki az, aki támogatja ezt az indítványt? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem? (Nincs 
jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság döntött a részletes vitáról szóló jegyzőkönyv elfogadásáról. Ezzel napirendi 
pontunk végére értünk.  

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó 
és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges 
létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 
módosításáról szóló T/10535. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Államtitkár úrnak köszönöm a hathatós közreműködést és a segítséget, és 
megkérem egyben, hogy maradjon a következő napirendi ponthoz, melynek 
keretében a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és 
Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 
2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját kell 
lefolytatnunk, melyet Kósa Lajos és Hadházy Sándor képviselőtársammal 
nyújtottunk be. 

Javaslom a bizottság tagjainak, hogy itt is két szakaszban folytassuk le a 
részletes vitát. Van-e ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Nincs. Javaslom, hogy az első 
szakaszban állapítsuk meg, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 13 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát 13 igen, 
1 tartózkodás mellett a bizottság megállapítja a megfelelést, ezzel a részletes vita első 
szakaszát lezárom.  
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A második szakaszban módosító indítványokról kell szavaznunk. Képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, viszont van egy bizottsági módosító indítvány, 
amelynek a benyújtását javasolnám tisztelt képviselőtársaimnak. Emlékeznek még 
képviselőtársaim, akik részt vettek a parlamenti vitában, hogy ott több ellenzéki 
vélemény is megfogalmazódott, amelyek, azt gondolom, hogy helytállóak és segítik a 
jogalkotást. Ennek megfelelően azoknak a területeknek a megnevezése, megjelölése, 
amelyek bevonásra kerültek az új törvény hatálya alá, azokat pontosításként 
tartalmazza az indoklás, illetve a jogszabály hatályvesztését is pontosítottukk szintén 
ellenzéki felvetésre. Tehát azt gondolom, hogy egy konstruktív vita végén olyan 
javaslatok születtek, amelyeket most ebben a bizottsági módosító indítványban 
tudunk kezelni. Kérdezem államtitkár urat, hogy mi az álláspont. 

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja 

a módosító indítvány benyújtására vonatkozó javaslatomat. (Szavazás.) 10 igen. 
Hiába fogadtuk be az ellenzéki javaslatokat, úgy látom, nem sikerült még 
meggyőznöm a képviselőtársaimat. Tartózkodás? (Szavazás.) Ez 3 tartózkodás. 
Nem? (Szavazás.) 1 nem. Tehát 10 igen, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett a 
bizottság úgy döntött, hogy benyújtjuk ezt a módosító indítványt.  

A részletes vita lezárásáról kell szavaznunk. Ki az, aki támogatja, hogy lezárjuk 
a részletes vitát? Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 
tartózkodás mellett a részletes vita lezárásáról döntött a bizottság.  

A részletes vitáról szóló jelentés elfogadását javaslom képviselőtársaimnak. Ki 
az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság a részletes 
vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött.  

Ezzel a napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak, kollégáinak 
köszönöm szépen a bizottsági ülésen való részvételt. További szép napot kívánok 
önöknek! 

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/10538. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk az 5. napirendi pontunkra, az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor. Aradszki András 
államtitkár úr az előtérben tartózkodott, megvárjuk, amíg megérkezik kollégáival. 
(Dr. Aradszki András és kollégái megérkeznek az ülésterembe.) 

Köszöntöm államtitkár urat és kollégáit a bizottsági ülésen. Javaslom, hogy a 
részletes vitát ez esetben is két szakaszban folytassuk le. Van-e ez ellen kifogás 
képviselőtársaim részéről? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Az első szakaszban javaslom megállapítani, hogy a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel a jogszabálytervezet. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 13 igen. Tartózkodás? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát 13 igen, 1 tartózkodás mellett a bizottság ezt 
megállapítja. Ezzel a részletes vita első szakaszát lezárom. 

Áttérünk a második szakaszra. Miután képviselői módosító indítványok 
érkeztek, erről kell szavaznunk. Kérem államtitkár urat, hogy segítsen majd abban, 
hogy van-e kormány- vagy tárcaálláspont ezekhez az indítványokhoz.  



10 

Az 1. ajánlási számon Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. Kérdezem 
a tárca- vagy kormányálláspontot államtitkár úrtól. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Elnök úr, tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja 

az indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 4 nem. Tehát 10 igen, 
4 nem mellett a bizottság támogatja a módosító indítványt. 

A 2. ajánlási számon szintén Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Elnök úr, úgy tudom, hogy két módosító indítvány van bent, az egyik az egyes 
energetikai tárgyú törvények módosításáról szól, az előbb erről nyilatkoztam. 

 
ELNÖK: Így van. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Most térjünk át a másik módosító indítványra! 
 
ELNÖK: Nem, először csak ezt zárjuk le. Tehát az 5. napirendi pont keretében 

benyújtott indítványról beszélünk. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ott 

egy Varga-indítvány volt. (Egyeztetés.) 
 
ELNÖK: Itt Varga Gábor képviselő úrnak 14 darab módosító indítványa van, 

amelyeket az 5. napirendi ponthoz, tehát az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz nyújtott be és a 6. napirendi pont lesz majd 
az egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
törvényjavaslat.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Mindegyiket támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a 2. ajánlási számon szereplő indítványról 

beszélünk most, Varga Gábor képviselő úr indítványáról. Ki az, aki támogatja a 
bizottság tagjai közül? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
4 nem. Tehát 10 igen, 4 nem mellett a bizottság támogatja az indítványt.  

A 3. ajánlási számon szintén Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
Államtitkár úr jelzése szerint ezt támogatja a tárca. Képviselőtársaimat kérdezem, ki 
az, aki támogatja. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. 
Tehát 10 igen, 4 nem mellett a bizottság a javaslatot támogatja.  

A 4. ajánlási számon szintén Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel, 
mely összefügg a 6. ajánlási számon benyújtott indítvánnyal. A tárca ezt is támogatja. 
A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt. (Szavazás.) 10 igen. 
Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Tehát 10 igen, 4 nem mellett a 
bizottság támogatja az indítványt.  

Az 5. ajánlási számon Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
(Jelzésre:) A tárca támogatja, jelzi államtitkár úr. Köszönöm. Képviselőtársaimat 
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kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítvány elfogadását. (Szavazás.) 10 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatja az indítványt.  

A 7. ajánlási számon szintén Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Támogatja a tárca. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja az indítvány elfogadását. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 4 nem. A bizottság támogatja az indítvány elfogadását. 

A 8. ajánlási számon szintén Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca támogatja. Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, 

aki támogatja az indítvány elfogadását. (Szavazás.) 11 igen. Nem? (Szavazás.) 3 nem. 
Tehát 11 igen, 3 nem mellett a bizottság támogatja az indítvány elfogadását.  

A 10. ajánlási számon szintén Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: A tárca támogatja. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki 

támogatja az indítvány elfogadását. (Szavazás.) 11 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 3 nem. A bizottság támogatja az indítványt. 

A 11. ajánlási számon szintén Varga Gábor indítványa szerepel.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítvány elfogadását. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát 10 igen, 3 nem, 
1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt.  

A 12. ajánlási számon szintén Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítvány elfogadását. (Szavazás.) 11 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
3 nem. Tehát 11 igen, 3 nem mellett a bizottság támogatja az indítvány elfogadását.  

Végül a 14. ajánlási számon szintén Varga Gábor képviselő úr indítványa 
szerepel.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítvány elfogadását? (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
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3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Tehát 10 igen, 3 nem, 
1 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítvány elfogadását.  

Miután itt a bizottság nem tervezett módosító indítványt benyújtani, ezért a 
képviselői módosító indítványokról történő szavazás végeztével javaslom, hogy 
zárjuk le a részletes vita második szakaszát. Ki az, aki az indítványomat támogatja? 
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 10 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4  
tartózkodás mellett a részletes vitát lezártuk. 

Javaslom, hogy fogadjuk el a részletes vitáról szóló jelentést. Aki ezzel 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? 
(Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta a részletes vitáról szóló jelentést. Ezzel az 5. napirendi 
pontunk végére értünk. 

Energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 
szóló T/10523. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Áttérünk a 6. napirendi pontra, az energetikai tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára. 
Javaslom, hogy itt is két szakaszban folytassuk le a vitát. Van-e ez ellen kifogása 
képviselőtársaimnak? (Nincs jelzés.) Nincs.  

Az első szakaszban javaslom megállapítani, hogy a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel a törvényjavaslat. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez 13 igen. Tartózkodás? 
(Nincs jelzés.) Ellenvélemény? (Nincs jelzés.) Nem volt. Egyhangú döntéssel a 
bizottság döntött a megfelelőségről, ezzel a részletes vita első szakaszát lezárjuk. 

Áttérünk a második szakaszra, amelyben valóban érkezett módosító indítvány, 
méghozzá négy darab, kérnénk majd államtitkár urat, hogy segítsen nekünk a 
tárcaálláspontban. Itt van egy olyan helyzet, hogy a bizottság is előkészített egy 
módosító indítványt, amely tartalmilag helyenként megegyezik a Varga Gábor 
képviselő úr által tett indítványokkal. Értelemszerűen, amennyiben a bizottság 
elfogadja a képviselő úr módosító indítványait, akkor ezeket a részeket a bizottsági 
módosító indítványból ki fogjuk szedni. Államtitkár úr, öné a szó. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. A tárca álláspontja az, hogy mindkét módosító indítványt tudja 
támogatni, tehát a bizottságit is és Varga képviselő úrét is.  

 
ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen. Azt javaslom képviselőtársaimnak, 

tiszteljük meg képviselő kollégánkat azzal, hogy ha már dolgozott ezeken a módosító 
indítványokon, akkor támogassuk a módosító indítványait és tartalmilag, 
értelemszerűen a bizottsági módosító indítványból ezeket a részeket majd kiemeljük. 

Az 1. ajánlási számon szereplő indítványról kérnék szavazást. A tárca 
támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítványt. 
(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. Tehát 10 igen és 4 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatja az indítvány elfogadását. 

A 2. ajánlási számon Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
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ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki 
tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Tehát 10 igen és 4 tartózkodás mellett a 
bizottság támogatja az indítvány elfogadását. 

A 3. ajánlási számon Varga Gábor képviselő úr indítványa szerepel. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Tehát 10 igen 
és 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt. 

Végül a 4. ajánlási számon Varga Gábor képviselő úr indítványáról kérdezem a 
tárcát.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja az 

indítványt. (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. 
Tehát 10 igen és 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatja az indítványt. 

Így akkor az ezzel módosított bizottsági módosító indítványt, mármint 
tartalmilag ezeket az elemeket a bizottsági módosító indítványból kivéve, a 
megmaradt tartalommal a bizottsági módosító indítvány benyújtásáról szavazunk. 
Erről a tárca véleménye egyértelmű volt. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca támogatja. 
 
ELNÖK: A tárca ilyen módon is támogatja ezt a módosító indítványt. A 

bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az indítvány benyújtását. 
(Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. (Szavazás.) Tehát 10 igen, 4 tartózkodás mellett a 
bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött. Köszönöm szépen államtitkár 
úrnak, hogy velünk tartott. 

Javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a javaslatommal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 
4 tartózkodás. Tehát 10 igen, 4 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vita 
lezárásáról döntött.  

Javaslom, hogy fogaduk el a részletes vitáról szóló jelentést. Aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 4 
tartózkodás. Tehát 10 igen, 4 tartózkodás mellett döntöttünk a részletes vitáról szóló 
jelentés elfogadásáról is. A 6. napirendi pontunk végére értünk. 

Egyebek 

A 7. napirendi pontban, az egyebekben kérdezem, hogy van-e 
képviselőtársaimnak bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Szeretném felhívni a 
figyelmüket arra, hogy 31-én tartjuk a következő bizottsági ülést, kérek mindenkit, 
aki teheti, az jöjjön és segítse a bizottság munkáját. Amennyiben az egyebek között 
több felvetnivaló nincs, akkor lezárom a 7. napirendi pontot is. 
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Az ülés berekesztése 

A bizottsági ülést bezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 02 perc)  

 

 

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető:  Bihariné Zsebők Erika 


