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Napirendi javaslat  

 

1. Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6629. 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 csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6627. 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 Magyar Szórvány Napjáról szóló határozati javaslat (H/6390. szám)  
(Németh Zsolt, Pánczél Károly, Potápi Árpád János (Fidesz), dr. Semjén Zsolt 
(KDNP) képviselők önálló indítványa)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/5349. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 50 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BALLA GYÖRGY (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Külön tisztelettel köszöntöm a miniszter asszonyt.  

Először túlesünk a formaságokon. Az ülést megnyitom, és a helyettesítési rendet 
kell ismertetnem.  

Dr. Mátrai Márta Vécsey Lászlónak, Dunai Mónika Kucsák Lászlónak, dr. 
Vejkey Imre Pesti Imrének, dr. Rubovszky György Nyitrai Zsoltnak, dr. Mengyi Roland 
dr. Szűcs Lajosnak, Jakab István Hadházy Sándornak, Galambos Dénes B. Nagy 
Lászlónak, Harangozó Tamás Tóth Bertalannak adott képviselői megbízást, Gulyás 
Gergő pedig nekem.  

Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt az ülés határozatképes.  
Most pedig a napirend elfogadásáról kell döntenünk. Kérném, hogy aki a 

kiküldött meghívóban szereplő napirenddel egyetért, az az igen gomb megnyomásával 
jelezze ezt! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy 24 igen szavazattal egyhangúlag a napirendet elfogadtuk. 

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6629. szám)  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Tehát 1. napirendi pontként a T/6629. számú, az egyes közlekedéssel összefüggő 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatairól szóló vita zajlik. 
Még egyszer köszöntöm Németh Lászlóné államtitkár asszonyt. Ha jól tudom, egész 
nap ő fogja a kormányt képviselni, amit örömmel veszünk.  

A tárca előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a módosító javaslatok támogatásáról 
nem kíván nyilatkozni, de információink szerint - lévén ezek zömmel technikai jellegű 
módosítások - mindegyiket támogatja.  

Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy a képviselőtársaim közül bárki kíván-e 
hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. (Jelzésre:) 
Szilágyi Györgynek megadom a szót.  

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Csak annyit szeretnék kérni, hogy a módosítókról 

ne egyben szavazzunk majd. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ez természetesen rendben van. Akkor viszont azt kérném szépen a 

képviselő úrtól, hogy jelölje meg azokat a módosító javaslatokat, amelyekről külön 
szavazást kér. Mindegyiket külön? (Szilágyi György egy munkatársával konzultál.) A 
Gazdasági bizottságnak egy módosító javaslata van, ami 12 pontból áll. A képviselő úr 
azt kéri, hogy mind a 12 pontról külön-külön szavazzunk? Szilágyi képviselő úr! 
(Szilágyi György továbbra is egy munkatársával konzultál.) A képviselő úré a szó. 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen? 
 
ELNÖK: Képviselő úr, mondom, összesen egy módosító javaslat van, amit a 

Gazdasági bizottság nyújtott be, ez 12 pontból áll. Az a képviselő úr kérése, hogy mind 
a 12 pontról külön szavazzunk? 

 
SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Igen, azt szeretném kérni. 
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Határozathozatalok 

ELNÖK: Értettem. Akkor így teszünk. (Közbeszólás: Lehet ezt?) Természetesen.  
A szavazás előtt azt be kell jelentenem, hogy Horváth László pedig Hende Csaba 

alelnök úrnak adott megbízást.  
Most az 1. pontról fogunk szavazni. Támogatott a javaslat. Kérem a 

képviselőtársaimat, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében a javaslatot elfogadta. 
A 2. pontról történik szavazás. Ugyanúgy támogatott a javaslat. Kérem, 

szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében a javaslatot elfogadta.  
Rátérünk a 3. pontra, amely szintén támogatott. Ha a gép jelzi, hogy lehet 

szavazni, akkor én egyből mondom, hogy szavazzanak, csak én még nem látom... Most, 
kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  

A bizottság 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében a javaslatot támogatta.  
Most a 4. pontról fogunk szavazni. Mindegyik támogatott. Kérem, szavazzanak! 

(Szavazás.)  
A bizottság 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében a javaslatot elfogadta. 
Az 5. pont következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett a 

javaslatot elfogadta. 
A 6. pont következik. A javaslat támogatott. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében a javaslatot elfogadta. 
A 7. pont következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül a javaslatot 

elfogadta. 
A 8. pont következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 25 igen szavazattal, 6 nem ellenében a javaslatot elfogadta. 
A 9. pont következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 27 igen szavazattal, 6 nem ellenében a javaslatot elfogadta. (Dr. 

Bárándy Gergely megérkezik az ülésre.) Üdvözlöm az alelnök urat. 
A 10. pont következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 27 igen szavazattal, 7 nem ellenében a javaslatot elfogadta. 
A 11. pont következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a 

javaslatot elfogadta. 
És a 12., egyben utolsó javaslat következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 
A bizottság 25 igen szavazattal, 9 nem ellenében a javaslatot elfogadta. 
Nem várt eredmény született: a bizottság minden módosító javaslatot 

támogatott, így tehát nincs annak akadálya, hogy szavazzunk az összegző módosító 
javaslat és az összegző jelentés elfogadásáról is.  

Most ez következik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság 27 igen szavazattal, 7 nem ellenében a javaslatot elfogadta.  
Bizottsági előadónak Vas Imrét javaslom. Kérem, kézfelemeléssel támogassák! 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogattuk.  
Ellenzéki, kisebbségi véleményt kíván-e valaki mondani? (Nincs jelentkező.) 

Nem. Köszönöm szépen.  
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A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény módosításáról szóló T/6627. számú törvényjavaslat 
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérhetünk a következő napirendi pontunkra, ami a T/6627. számú, a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényjavaslat.  

Az Igazságügyi bizottság nyújtott be módosító javaslatot, ami technikai 
módosító javaslat. Megnyitom a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e 
hozzászólni valaki. (Nincs jelentkező.) Szándékot nem látok. A vitát lezárom.  

Határozathozatalok 

Határozathozatal következik. Ha jól értem, akkor most nyugodtan az 
ügyrendünknek megfelelően szavazhatunk az Igazságügyi bizottság egy darab 
módosító javaslatáról, amelyről az előterjesztő korábban úgy nyilatkozott, hogy 
hivatalosan nem nyilatkozik, de valójában egy támogatott javaslat. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy ennek megfelelően szavazni szíveskedjenek! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság 27 igen szavazattal, 7 nem ellenében a javaslatot 
támogatta.  

Nincsen tehát akadálya annak, hogy döntsünk az összegző jelentés és az 
összegző módosító javaslat elfogadásáról. Kérem képviselőtársaimat, szavazzanak! 
(Szavazás.)  

A bizottság 24 igen szavazattal, 7 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett a 
javaslatot elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vas Imre képviselőtársunkat javaslom. Kérem, 
kézfelemeléssel támogassuk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatta 
a bizottság.  

Kisebbségi előadót kíván-e az ellenzék állítani? (Nincs jelentkező.) Nem kíván. 
Köszönöm szépen.  

A Magyar Szórvány Napjáról szóló H/6390. számú határozati 
javaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Áttérhetünk a H/6390-es, a Magyar Szórvány Napjáról szóló javaslatra. A 
kormányt továbbra is Németh Lászlóné államtitkár asszony képviseli. Üdvözlöm az 
előterjesztő képviseletében Pánczél Károly elnök urat. Az én anyagomban két technikai 
módosító javaslat szerepel, melyet a Nemzeti összetartozás bizottsága nyújtott be. 
Megnyitom tehát a vitát. Kérdezem képviselőtársaimat, kívánnak-e hozzászólni. 
(Jelzésre:) Dr. Staudt Gábor! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 
Egyeztetve a Jobbik szakpolitikusaival a témában, annyit szeretnék elmondani, hogy 
azért nem fogunk részt venni a szavazásban, mert egy ilyen témában elvárható lett 
volna az egyeztetés, hogy ne csak egy pártnak a politikai nyilatkozataként kerüljön ez 
beterjesztésre, hanem nyugodt szívvel melléállhassunk, ehhez viszont nem ártott volna 
előzetesen bármilyen egyeztetést folytatni az ügyben. A nemzeti kérdések 
vonatkozásában elvárható, hogy ne csak egy végső javaslatot lássunk, amiről „eszi, 
nem eszi, nem kap mást” alapon kell dönteni.  

Tehát a céllal természetesen egyetértünk, de azt az eljárásmódot, amit ennél a 
javaslatnál megint láthatunk - és nem először egyébként a határon túli témákban -, 
nem tudjuk elfogadni, és ezért távol fogunk maradni a szavazástól. Köszönöm.  

 



9 

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő úr hozzászólása a módosító 
javaslatokat nem érintette. Egyéb hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, és most meg 
kell kérdeznem az előterjesztőt, hogy melyik módosító javaslatokat támogatja.  

 
PÁNCZÉL KÁROLY (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Mind a két módosító javaslatot támogatjuk. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor a Nemzeti összetartozás bizottságának 

két pontból álló módosító javaslatáról kell döntenünk, melyet az előterjesztő támogat. 
Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazni szíveskedjenek! (Szavazás.)  

A bizottság 31 igen szavazattal egyhangúlag a javaslatot támogatta.  
Most az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat elfogadása 

következik. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak! (Szavazás.)  
A bizottság 31 igen szavazattal egyhangúlag a javaslatot elfogadta.  
Bizottsági előadónak Kucsák László képviselőtársunkat javaslom. Kérem, a 

bizottság kézfelemeléssel döntsön róla! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú, és 
lévén, mindenki által támogatott javaslatról volt szó, gondolom, kisebbségi véleményre 
nem kerül sor.  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 
T/5349. számú törvényjavaslat  
(A bizottság eljárása a HHSZ 46. §-a alapján) 

Így áttérünk az utolsó napirendi pontunkra, a T/5349., a földgázellásáról szóló 
2008. évi törvény módosító javaslatainak vitájára.  

A Gazdasági bizottság nyújtott be módosító javaslatot a törvényjavaslathoz. A 
vitát megnyitom. Képviselőtársaimat illeti a szó. (Jelzésre:) Dr. Tóth Bertalan 
képviselő úr! 

Hozzászólás és határozathozatalok 

DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár 
asszonytól szeretném megkérdezni, hogy a törvényjavaslat úgy fogalmaz, hogy a KAF 
fő feladatairól szól ez a módosítás, tehát ebből az következik, hogy lesznek egyéb más 
feladatai. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek mik lesznek, illetve hogy azok miért 
nincsenek benne ebben a jogszabályban. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én egyéb hozzászólási szándékot nem látok. A 

kérdések sorát akkor lezárom, és megadom a szót államtitkár asszonynak.  
 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Én azt gondolom, hogy 

azok a legfontosabb tevékenységek, amelyeket a KAF végezni kíván és végezni fog, 
pontosan kiolvashatók alapvetően abból a döntésből, ami a központi adatfeldolgozó 
létrehozásáról rendelkezik, illetve magából a törvényjavaslatból is.  

Itt tulajdonképpen egy szófordulattal éltünk, elég nehéz lenne tételesen 
felsorolni mindazt a tevékenységet, ami ahhoz tartozik és ahhoz szükséges, hogy az a 
fajta, elszámolási rendszerekben ma fellelhető anomália, amit a piaci szereplők 
gyakorlatilag ’95 óta egymás közt nem tudtak megoldani, az a bizonyos korrekciós 
elszámolás, amire különféle bizottságokat hoztak létre a piaci szereplők, majd nem 
indult el a korrekciós mechanizmus, tehát egyfajta tippelések, saccolások során 
állapítják meg az elszámolási csomagokat a hálózati kft.-k, illetve az egyetemes 
szolgáltatásban részt vevő cégek, ez az egyik legfontosabb feladata. Nyilvánvalóan 
ugyanilyen fontos feladat azokat a mérési adatokat begyűjteni és azokat a mérési 
adatokat feldolgozni, amelyek részben szükségeltetnek ahhoz, hogy megfelelő 
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mennyiségű gáz álljon úgy az egyetemes szolgáltatók, mint a piac rendelkezésére, ezt 
elemezni lehessen, és ennek alapján következtetéseket lehessen levonni.  

Ami nagyon fontos, és amit szeretnénk hangsúlyozni, az, hogy a központi 
adatfeldolgozó tevékenysége és működése, részletes adatgyűjtése, részletes 
adatfeldolgozása, ha szabad így fogalmaznom, retail szinten fog megvalósulni, tehát itt 
nem a rendszerirányító szerepkörébe fog belépni, retail szinten az ügyfelekkel való 
elszámolást és az ehhez szükséges pontos és precíz adatokat fogja feltérképezni. 
Gyakorlatilag elég nehéz lenne részleteiben minden egyes tevékenységét, ami ehhez 
szükségeltetik, ehhez a fő irányvonalhoz, tételesen felsorolni, ezért alkalmaztuk ezt a 
megfogalmazást, amire ön most rákérdezett.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár asszony. Amennyiben 

képviselőtársaimnak hozzászólási szándékuk van, kérem, jelezzék! (Nincs jelentkező.) 
Nem látok ilyet. Akkor a vitát lezárom.  

Államtitkár asszony ezek szerint kimerítő és elfogadható választ adott 
képviselőtársam számára, ezt köszönöm szépen.  

Az előterjesztői tájékoztató szerint az előterjesztő úgy nyilatkozott, hogy a 
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat valamennyi pontjával egyetért, ezt 
most megerősíti államtitkár asszony is. 

 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ államtitkár (Miniszterelnökség): Igen, ezeket a 

módosításokat támogatja. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A Gazdasági bizottság nyújtott be módosító 

javaslatot, amelyről most döntenünk kell, és amelyet a kormány támogat. Kérem 
képviselőtársaimat, hogy szavazni szíveskedjenek. (Szavazás.) Tehát 24 igen 
szavazattal, 7 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a javaslatot a bizottság elfogadta.  

Ez alapján nyugodtan dönthetünk az összegző jelentés és az összegző módosító 
javaslat elfogadásáról is. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazni szíveskedjenek! 
(Szavazás.) A bizottság 26 igen szavazattal, 7 nem ellenében a javaslatot elfogadta.  

Bizottsági előadónak Vécsey László képviselőtársamat javaslom. Kérem, ebben 
a bizottság kézfelemeléssel erősítsen meg! (Szavazás.) Ez megtörtént egyhangúlag. 

Kisebbségi előadó bejelentésére kerülhet sor. (Jelzésre:) Tóth Bertalan 
képviselőtársamat látom, úgyhogy Tóth Bertalan képviselő úr fogja a kisebbségi 
véleményt képviselni.  

Az ülés berekesztése 

Ha jól sejtem, akkor a mai munkánk végére értünk. Tisztelettel köszönöm 
mindenkinek a jelenlétét, külön a kormánynak, aki mind a négy napirendi pontot 
végigvitte. Kezét csókolom! Viszontlátásra mindenkinek!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc) 
  

Balla György 
  a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők:  Bihariné Zsebők Erika, Lajtai Szilvia és Morvai Elvira 


