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Napirendi javaslat  

 

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6136. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

2. A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai 
által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, 
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 
2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/6134. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 

3. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére 
vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6133. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)  
(Megjegyzés: Az indítványt a bizottság akkor tárgyalja, ha az előterjesztő a 
HHSZ 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előterjesztői tájékoztatót nyújt be.) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 37 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a képviselőtársaimat, a mai ülésünket megnyitom.  

A helyettesítések rendjét ismertetem: Kucsák László képviselőtársunk Dunai 
Mónika képviselő asszonyt, Horváth László képviselőtársunk Balla Györgyöt, Vejkey 
Imre Rubovszky Györgyöt, Vécsey László Szűcs Lajost, Mátrai Márta Pesti Imrét, B. 
Nagy László Galambos Dénest, Vas Imre Hadházy Sándort helyettesíti, én pedig 
Hende Csabát helyettesítem. (Jelzésre:) Tuzson alelnök úr jelzi, hogy ő pedig Nyitrai 
Zsoltot helyettesíti. Ennek megfelelően a helyettesítésekkel együtt a bizottság 
határozatképes.  

A képviselőtársaim a kiküldött napirendi javaslatot kézhez kapták. Kérem, 
hogy most erről szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az előterjesztett napirendi javaslatot a bizottság 22 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.  

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/6136. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   

Ennek megfelelően most az 1. napirendi pont tárgyalását kezdjük meg, amely a 
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló T/6136. 
számú törvényjavaslat. A bizottság eljárására a határozati házszabály 46. §-a alapján 
kerül sor, és a c) pontja szerint előterjesztői nyilatkozatot nem tett a kormány, ennek 
köszönhetően tudjuk most tárgyalni.  

Köszöntöm a kormány képviseletében L. Simon László államtitkár urat és 
Bartal Tamás helyettes államtitkár urat. Ha az államtitkár úr kívánja, megadom a szót 
(Jelzésre:), de nyilatkozott, hogy nem kívánja, ezért megnyitom a vitát. (Nincs 
jelentkező.) Miután felszólalót nem látok… (Jelzésre:) De, látok: Fodor Gábor 
képviselő úr, parancsoljon! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

FODOR GÁBOR (független): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Engedje meg a 
tisztelt bizottság és az államtitkár úr is, hogy néhány szóban arról beszéljek, hogy mi 
miért nem fogjuk ezt a javaslatot támogatni, miközben hadd bocsássam előre azt, 
hogy egyébként itt a törvényjavaslatban olyan gyakorlati rendelkezések szerepelnek, 
amelyekkel egyébként ránézésre különösebb probléma nincs.  

A probléma inkább az elvekben húzódik meg a háttérben, és erről szeretnék 
néhány szót mondani, hogy érthető legyen a mi álláspontunk. Nekünk, ha úgy tetszik, 
elvi, gazdaságpolitikai problémánk vagy vitánk van az egész javaslattal és az egész 
szemléletmóddal, ami mögötte van, mert az energiaszolgáltatók államosítása a mi 
álláspontunk szerint, a liberálisok szerint veszteséget, ráfizetést és a szolgáltatás 
romlását jelenti, és ezt megfigyelhettük minden olyan törekvésnél, amely az újkori 
államosítást jelentette a kormány különböző gazdaságpolitikai javaslatai kapcsán. 

Rezsicsökkentésnek hívja a kormány azt a típusú gazdasági beavatkozást, azt a 
központosító, az állam szerepét rosszul és tévesen erősítő folyamatot, aminek az 
eredménye - ahogy az előbb mondtam - a szolgáltatások színvonalának a romlása, az, 
hogy a polgároknak ugyanúgy ki kell fizetni egyébként azt az árat, csak más 
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formában, mondhatnám azt is némi parafrázissal itt az energiaárak kapcsán, hogy az 
energia ára nem vész el, csak átalakul, tehát átalakul más formává: nem közvetlenül 
azon a csekken kell kifizetni a polgároknak, hanem egyéb más, addicionálisan 
megjelent szolgáltatások révén vagy más módon kell a különböző költségeket állniuk. 
Tehát nincs arról szó, hogy érdemben egyébként ezek az árak valóban csökkennének, 
csak az elosztásuk vagy a terítésük változik meg.  

Ezzel szemben mi, liberálisok azt gondoljuk, hogy a verseny tisztává tétele, a 
piaci viszonyok erősítése az, ami az árakat csökkenti, ez szolgálja egyébként a 
polgárok jólétét, és ez eredményezi azt, hogy olyan szempontok is, mint a 
környezetvédelem vagy más szempontok, intenzíven jelenjenek meg. Tehát ezt olyan 
szabályozók útján kell megtenni, amelyek a törvényi szabályozás oldaláról egyébként 
a verseny biztosításával és minél tisztább piaci feltételeknek a megteremtésével 
érhetők el.  

Mivel ez a javaslat nem ilyen, és mivel itt is azt látjuk, hogy egy törekvés van 
arra, hogy egy újabb állami mamut-energiacég jöjjön létre, ennek nem látjuk 
értelmét, és nem gondoljuk azt, hogy egyébként a piacgazdaságra épülő és 
demokráciára épülő nyugati világnak - ahova mi is tartozunk - a szemléletmódja, 
gondolkodásmódja akár gazdaságpolitikailag, akár társadalompolitikailag 
kompatibilis lenne ezzel a törekvéssel. Ezért „nem” a mi álláspontunk. Tehát még 
egyszer hangsúlyoznám, ez nem a gyakorlati javaslatokról szól, mert az egy technikai 
megoldása valaminek, de mögé kell néznünk, hogy minek a technikai megoldása. Ez 
az, amiről beszéltem, és ezért nemleges a mi szavazatunk. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalási szándék? (Dr. Staudt Gábor 

jelentkezik.) Ha van, akkor azt nem kézfelemeléssel, hanem gombnyomással legyen 
kedves, képviselő úr, idestova féléves szokásaink szerint jelezni. Ha ez sikerül, és ez 
sikerült, akkor meg is adom a szót Staudt Gábor képviselő úrnak, Jobbik. 
Parancsoljon! 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Ennek az az oka, hogy az 

Igazságügyi bizottság bekeményített és több ülést tartott az utóbbi időben, és 
átszocializálódtam, megvallom őszintén. 

De rátérve a technikai kérésre: az 5. pontról külön szavazást szeretnék kérni, 
ezt most jelezném. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további felszólalási szándék? (Nincs jelzés.) Ha 

nincsen, akkor a vitát lezárom. Kíván-e államtitkár úr reagálni? (Jelzésre:) 
Parancsoljon! 

 
L. SIMON LÁSZLÓ államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Csak egyetlenegy mondatot szeretnék mondani. A 
plenáris ülésen az expozéban és a vita lezárásaként elmondott felszólalásomban 
gyakorlatilag minden részletre kitértem, csak szeretném jelezni, hogy Fodor képviselő 
úr nem volt ott, és most nem gondolom, hogy itt kellene lefolytatnunk az általános 
vitát. De úgy látszik, ez kettőnk között egy ilyen általános szituációvá kezd előállni, 
hogy képviselő úr nem jön be a plenáris ülésre, és akkor itt a Törvényalkotási 
bizottság ülésén a záróvitában, ahol egyébként a módosító indítványokról kellene 
hogy vitatkozzunk, ilyenkor fejti ki általánosságban a törvényről a véleményét. Ezt - 
még egyszer mondom - nem kívánom kommentálni, mert mindent elmondtam a 
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plenáris ülésen. Képviselő úrnak is ajánlom a figyelmébe a jegyzőkönyvet. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Most a határozathozatal következik. Először a Gazdasági 

bizottság módosító javaslatai közül a Jobbik által külön szavazásra kért 5. pontról 
szavazunk. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt támogatja. A kormány nem nyilatkozott 
ebben az esetben, de nyilván a Gazdasági bizottság támogató véleményét ismerjük. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy az 5. pontban foglalt módosítást 30 igen szavazattal, 1 nem 
ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság támogatta.  

Most a Gazdasági bizottság háttéranyagában szereplő további módosításokról 
kell szavaznunk. A kormány nem nyilatkozott, a Gazdasági bizottság támogatását 
élvezi a javaslat. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a Gazdasági bizottság módosító indítványainak további 
pontjait 29 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki ezt támogatja. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 29 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

Előadónak Vécsey László képviselőtársunkat javasolom. Kérem, hogy 
kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm. 

Megállapítom, hogy Vécsey képviselő urat egyhangúlag megszavaztuk.  
Államtitkár úrnak és helyettes államtitkár úrnak köszönjük a részvételt. (L. 

Simon László és dr. Bartal Tamás távozik az ülésről.) 
Kisebbségi előadót a bizottság akkor kíván állítani, ha Fodor képviselő úr 

kívánja (Fodor Gábor nemet int.), de jelzi, hogy nem kíván kisebbségi előadó lenni. 
Ezzel a napirendi pont végére értünk. 

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 
tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben 
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. 
törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló 
T/6134. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján)   

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az 
Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 
ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más 
törvények módosításáról szóló T/6134. számú törvényjavaslat. Szintén azért tudja a 
bizottság a javaslatot tárgyalni, mert a kormány jelezte, hogy él a határozati 
házszabályi rendelkezések 46. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt lehetőségével, és 
előterjesztői tájékoztatót nem nyújt be. 

Üdvözlöm Répássy államtitkár urat, és nem kérdezem meg a kormány 
véleményét, hiszen a kormány úgy nyilatkozott, hogy nem tesz nyilatkozatot. A vitát 
megnyitom. (Nincs jelzés.) Miután felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát 
lezárom, és most a határozathozatalra kerül sor.  
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Határozathozatalok 

A módosító javaslatok között a háttéranyagban az Igazságügyi bizottság 
hatpontos terjedelmű, technikai módosításait találjuk. Ezeket az Igazságügyi 
bizottság támogatta. Kérem képviselőtársaimat, hogy erről szavazzunk! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az Igazságügyi bizottság módosító indítványait a bizottság 
31 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító 
javaslatot 31 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselő úr személyére teszek javaslatot. 
Kérem, hogy szavazzon kézfelemeléssel, aki az ő személyét támogatja! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság Vas Imre képviselő urat bizottsági előadónak 
egyhangúlag kijelölte. Miután a szavazás egyhangú volt, kisebbségi előadót nem 
jelölünk ki. A napirendi pontot lezárom. 

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 
2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. 
október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 
átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 
szóló T/6133. számú törvényjavaslat   
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérünk a harmadik, utolsó napirendi pontra, amely a bűncselekmények 
áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. 
október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló T/6133. számú törvényjavaslat. A 
kormányt továbbra is Répássy államtitkár úr képviseli. A módosító javaslatok között 
az Igazságügyi bizottság 9 pontos módosító javaslatait találjuk.  

Azért tudjuk megtárgyalni, mert a kormány továbbra is a házszabály 46. § (1) 
bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot tett, ezért a kormányzati véleményt a 
módosítókról nem ismerhetjük meg. A vitát megnyitom. (Senki sem jelentkezik.) 
Miután felszólalási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Először a módosító javaslatokról kell határozatot hoznunk. Kérem a 
bizottságot, hogy most szavazzon az Igazságügyi bizottság 9 pontos módosító 
javaslatairól! A bizottság ezeket értelemszerűen támogatja, hiszen azért fogadta el. 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság a módosító javaslatokat 31 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta.  

Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadásáról kell 
döntenünk. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a 
bizottság 31 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.  

Bizottsági előadó kijelölésére kerül sor. Ismételten Vas Imre képviselő urat 
javaslom. Kérem, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság Vas Imre képviselő urat bizottsági előadónak 
egyhangúlag kijelölte.  
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Az ülés berekesztése 

Ezzel az utolsó napirendi pont végére értünk. Államtitkár úrnak köszönöm a 
részvételt, képviselőtársaimnak szintén köszönöm a mai munkát, további minden jót 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc)  

 

 

Dr. Gulyás Gergely 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit, Morvai Elvira és Horváth Éva 
Szilvia  


