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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 04 perc)
Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend
elfogadása
BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó reggelt
kívánok mindenkinek. Köszöntöm tisztelt képviselőtársaimat, a megjelent
vendégeket. A Gazdasági bizottság ülését megnyitom. Képviselőtársaim írásban előre
megkapták a mai ülésről szóló napirend-tervezetet. Kérdezem, hogy ehhez képest
van-e módosítási szándékuk. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor aki ezzel a
tartalommal elfogadja a mai ülés napirendjét, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Ellenvéleményt, tartózkodást nem látok. A jelenléti ív alapján
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, így munkáját megkezdi.
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló
T/3635. számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Első napirendi pontként a koncesszióról szóló 1991. évi XLI. törvény
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül sor, amely Dunai Mónika
és Bajkai István képviselő úr indítványa. Bajkai István képviselő urat köszöntöm a
bizottság ülésén. Meg is kérem, hogy foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál. Illetve
köszöntöm dr. Gyimesi Tamás Ferenc helyettes államtitkár urat és kollégáját.
Javaslom, hogy a vitát két szakaszban folytassuk le. Van-e ezzel szemben
valakinek kifogása, ellenvéleménye? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
A részletes vita első szakaszában, javaslom, állapítsuk meg, hogy az
előterjesztés megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem
jelentkezik.) Nincs. A bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. Így a
részletes vita első szakaszát lezárom.
Áttérünk a második szakaszra. Miután sem egyéni képviselői módosító
indítvány nem érkezett, sem a bizottság nem tervez benyújtani módosító indítványt,
ezért ezekről nem kell szavaznunk. Így javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki
javaslatommal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 11
igen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Három. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem
volt. Tizenegy igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottság a
részletes vita lezárásáról döntött.
Ezután javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen.
Ellenvélemény? (Szavazás.) Négy nem. Tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Tíz
igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést
elfogadta.
A képviselő úrnak, helyettes államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm
szépen, hogy rendelkezésünkre állt, így az 1. napirendi pontot lezárjuk.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló
T/3627. számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Áttérünk a 2. napirendi pontunkra, amelynek keretében a bányászatról szóló
1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájára kerül
sor, mely Bencsik János és Czunyiné Bertalan Judit képviselő asszony közös
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indítványa. Köszöntöm a képviselő asszonyt mint előterjesztőt a bizottság ülésén, a
kormány részéről pedig Beneda Attila helyettes államtitkár urat.
Javaslom, hogy ez esetben is két részletben folytassuk le a részletes vitát. Van-e
ezzel szemben valakinek ellenvéleménye? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy az
előterjesztés megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem
jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről.
Mivel képviselői módosító indítványt nem nyújtottak be a törvényjavaslathoz, a
bizottság nem tervez ilyet benyújtani, ezért módosító indítványokról nem kell
szavazni.
Kérdezem, hogy ki az, aki a részletes vita lezárására vonatkozó javaslatomat
elfogadja. Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenegy igen.
Ellenvélemény? (Szavazás.) Tizenegy igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság
döntött a részletes vita lezárásáról.
A részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról kell döntenünk. Aki ezt a
javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm. Tizenegy
igen. Ellenvélemény? (Szavazás.) Négy. Tizenegy igen szavazattal, 4 nem ellenében a
bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Képviselő asszonynak és a
helyettes államtitkár úrnak köszönöm szépen, hogy a bizottság rendelkezésére állt.
Ezzel a 2. napirendi pontot is lezárjuk.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
tervéről szóló T/3613. számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)

területrendezési

Áttérünk a 3. napirendi pontunkra, amelynek keretében Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat részletes vitáját
folytatjuk le. Köszöntöm Füleky Zsolt helyettes államtitkár urat és kollégáját.
Javaslom, hogy ebben az eseten is két szakaszban tárgyaljuk a részletes vitát. Van-e ez
ellen kifogása valakinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Köszönöm.
Javaslom, a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a
törvényjavaslat megfelel-e a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Egyhangú döntésével a bizottság ezzel egyetértett.
Hat darab képviselői módosító indítvány érkezett a törvényjavaslathoz. Első
ajánlási számon Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselő urak indítványa
szerepel. Kérdezem először az előterjesztőt!
FÜLEKY ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Köszönöm szépen, elnök úr.
Ezt támogatja a tárca és a kormány. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki az, aki Csárdi
Antal és Schmuck Erzsébet képviselők módosító indítványát támogatja?
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangú
döntésével támogatta az indítványt.
2. ajánlási számon Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselő urak
indítványa szerepel szintén. Kérdezem a kormány álláspontját.
FÜLEKY ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk.

8
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja a
módosító indítványt. (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz
nem. A bizottság nem támogatja a módosító indítványt.
A 3. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők
indítványa szerepel. Kérdezem az előterjesztőt.
FÜLEKY ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk.
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjait kérdezem: ki az, aki támogatja a
módosító indítványt? (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz
nem. A bizottság nem támogatja az indítványt.
4. ajánlási számon szintén Schmuck Erzsébet és Csárdi Antal képviselők
indítványa szerepel.
FÜLEKY ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjai kérdezem, ki az, aki támogatja az
indítványt? (Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Öt igen
szavazattal, 10 nem ellenében a bizottság nem támogatja a módosító indítványt.
A 6. ajánlási számon Csenger-Zalán Zsolt képviselő úr indítványa szerepel.
FÜLEKY ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Nem támogatjuk.
ELNÖK: Ez összefügg a 7. ajánlási számon szereplő indítvánnyal, így egyetlen
indítványt sem támogat a kormány. Köszönöm szépen.
Képviselőtársaimat kérdezem, szintén összefüggésben, a 6. és a 7. ajánlási
számon benyújtott módosító indítványokról szavazzunk. Ki az, aki támogatja ezt a
módosító indítványt? (Senki sem jelentkezik.) Senki nem támogatja. Köszönöm
szépen. Ezzel a képviselői módosító indítványok végére értünk.
A bizottság tervez benyújtani módosító indítványt. Erről kérdezem a kormány
álláspontját.
FÜLEKY ZSOLT államtitkár (Miniszterelnökség): Ezt a kormány támogatja.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaim előtt ott fekszik a javaslat.
Kérdezem, hogy ki az, aki a módosító indítvány benyújtását támogatja.
Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Öt.
A bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a módosító indítvány
benyújtásáról döntött. Így a módosító indítványokról történő szavazások végére
értünk.
Javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki a javaslatot támogatja,
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Öt. A bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a részletes vita lezárásáról
döntött.
Javaslom, hogy végül a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását tegyük meg.
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen.
Aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Tíz igen szavazattal, 5 nem ellenében a bizottság a
részletes vitáról szóló jelentést elfogadta.
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Helyettes államtitkár úrnak és kollégáinak köszönöm szépen, hogy
rendelkezésünkre álltak és segítették a munkánkat. Ezzel a 3. napirendi pontot is
lezárjuk.
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
módosításáról szóló /3633. számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Áttérünk a 4. napirendi pontra, amelynek keretében az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
részletes vitája következik. Köszöntöm Varga Csaba osztályvezető urat és kollégáját a
Miniszterelnökségtől.
Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Vane ez ellen kifogása képviselőtársaimnak? (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm
szépen. Javaslom, hogy vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat
megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenöt igen. A
bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről. Így a részletes vita első
szakaszát lezárom.
Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Képviselői módosító indítvány
ugyan nem érkezett, de van egy bizottsági módosítóindítvány-tervezet. Kérdezem,
hogy erről van-e kormányzati vagy tárcaálláspont.
VARGA CSABA osztályvezető (Miniszterelnökség): A bizottsági módosító
indítvány támogatható.
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ki az, aki a bizottsági módosító indítvány
benyújtását támogatja? (Szavazás.) Kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.)
A bizottság 10 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a
módosító indítvány benyújtásáról döntött.
Így nem marad más hátra, mint hogy javaslatot teszek a részletes vita
lezárására. Aki ezt a javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
10 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem. Ki az, aki tartózkodott?
(Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Tíz igen szavazattal, 4 nem ellenében, a bizottság a
részletes vita lezárásáról döntött.
Végül javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Aki ezt a
javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) Négy nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen
szavazattal, 4 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló
jelentést elfogadta.
Köszönöm szépen osztályvezető úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és segítette
a munkánkat. Így a 4. napirendi pontot is lezártuk.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló T/3629.
számú 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Áttérünk az 5. napirendi pontra, melynek keretében a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
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egyszerűsítéséről szóló, 2006. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
részletes vitáját folytatjuk le.
Az előterjesztők részéről Riz Gábor képviselő úr van jelen. Illetve a kormány
részéről Füleky Zsolt helyettes államtitkár úr segíti majd a munkánkat.
Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Vane ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs.
Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Tizenöt igen. A bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről.
Képviselői módosító indítvány nem érkezett, a bizottság nem tervez módosító
indítványt benyújtani, így javaslatot teszek a részletes vita lezárására.
Aki ezt a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Aki
nem? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen szavazattal, 5 tartózkodás
mellett a bizottság a részletes vita lezárásáról döntött.
Végül javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Aki ezt a
javaslatomat támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz igen
szavazattal, 5 tartózkodás mellett a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést
elfogadta.
Helyettes államtitkár úrnak és kollégájának köszönöm szépen, hogy a
rendelkezésünkre állt. Így az 5. napirendi pont végére értünk.
Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló T/3367.
számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Áttérünk a 6. napirendi pontra, melynek keretében az állami magasépítési
beruházások megvalósításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le.
Köszöntöm dr. Czepek Gábor államtitkár urat és kollégáit. Javaslom, hogy ez esetben
is két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Van-e kifogás ez ellen? (Senki sem
jelentkezik.) Úgy látom nincs.
Amennyiben nincs, javaslatot teszek, hogy a részletes vita első szakaszában
állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1)
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem
jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről, így
a részletes vita első szakaszát lezárhatjuk.
Áttérhetünk a részletes vita második szakaszára. Képviselői módosító
indítvány nem érkezett, viszont van egy bizottsági módosítóindítvány-tervezet. Erről
kérdezem államtitkár urat, hogy a tárca, illetve a kormány támogatja-e vagy sem ezt a
tervezetet.
DR. CZEPEK GÁBOR államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - NVTNM):
Köszönöm szépen, elnök úr. Tárcaálláspontot tudok most mondani: támogatjuk,
köszönjük szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja,
hogy ezt a módosító indítványt benyújtsa a bizottság? Kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Tíz igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz igen szavazattal, 5 nem
ellenében a bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.
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Ezután javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezt a javaslatomat
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen. Aki nem?
(Szavazás.) A bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a részletes vita
lezárásáról döntött.
Végül pedig azt kérem képviselőtársaimtól, támogassák a részletes vitáról szóló
jelentés elfogadását. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Tíz igen. Aki nem? (Szavazás.) Öt nem. Tíz igen szavazattal, 5 nem
ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Így a 6. napirendi
pontunkat lezárjuk.
A Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő természetes
személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló T/3604. számú
törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Áttérünk a 7. napirendi pontunkra, amelyben az előterjesztőt ismét Czepek
Gábor államtitkár úr képviseli. Ennek a napirendnek a keretében a Nemzeti
Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le.
Javaslom képviselőtársaimnak, hogy ez esetben is két szakaszban folytassuk le
a részletes vitát. Van-e ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Köszönöm.
Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy hogy a
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Köszönöm szépen. A bizottság egyhangú döntésével döntött a
megfelelőségről, így a részletes vita első szakaszát lezárhatjuk.
A részletes vita második szakaszában a képviselői módosító indítványokról kell
szavaznunk. Két ilyen módosító indítvány érkezett. 1. ajánlási számon Tóth Bertalan
képviselő úr indítványa. Erről kérem államtitkár urat, nyilatkozzon, hogy van-e
tárcaálláspont.
DR. CZEPEK GÁBOR államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - NVTNM):
Köszönöm, elnök úr. Nem támogatjuk a módosító indítványt. Köszönöm.
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja
az 1. ajánlási számon szereplő indítványt. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Öt igen. Ki
az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság 5 igen szavazattal, 10 nem
ellenében a módosító indítványt nem támogatja.
A 2. ajánlási számon szintén Tóth Bertalan képviselő úr indítványa szerepel,
amely összefügg a 3. és 4. ajánlási számon szereplő indítványokkal, így egyben
kérdezem a tárca álláspontját ezekről az indítványokról.
DR. CZEPEK GÁBOR államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - NVTNM):
Nem támogatjuk, mert kitolná az Eszközkezelő vásárlási határidejét az egyik
konstrukció. A részletvétel lehetősége pont olyan helyzetet teremt az adósok számára,
hogy elnyújtottan is tulajdonossá válhatnak, tehát az egy összegű vásárlás határidejét
nincs értelme kitolni, és van részletvételre is lehetőség. Köszönöm szépen.
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ezek után kérdezem, ki az, aki a 2.,
3., 4. ajánlási számon szereplő indítványokat támogatja, kézfelemeléssel jelezze!
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(Szavazás.) Öt igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. Így a bizottság
ezeket a módosító indítványokat nem támogatta.
Van egy bizottsági módosítóindítvány-tervezet, amelyről kérdezem az
államtitkár urat, hogy van-e tárcaálláspont.
DR. CZEPEK GÁBOR államtitkár (Miniszterelnöki Kormányiroda - NVTNM):
Igen, támogatjuk, köszönjük.
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja,
hogy benyújtásra kerüljön ez az indítvány, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Tizenegy igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)
Négy nem. Tizenegy igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a módosító
indítvány benyújtásáról döntött.
Ezután javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezt a javaslatomat
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenegy igen. Ki az, aki nem
támogatja? (Szavazás.) A bizottság 11 igen szavazattal, 4 nem ellenében a részletes
vita lezárásáról döntött.
Végül pedig a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki
ezt a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Tizenegy igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Négy nem. Tizenegy igen szavazattal,
4 nem ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta.
Államtitkár úrnak és kollégáinak köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre
álltak, és segítették a munkánkat. Ezzel a 7. napirendi pont végére értünk.
Az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és
adózási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3624. számú
törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Áttérünk a 8. napirend pontunkra, amelynek keretében az energetikai tárgyú
törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról
szóló törvényjavaslat részletes vitáját folytatjuk le. Köszöntöm Kádár Andrea
helyettes államtitkár asszonyt és kollégáját.
Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Vane ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Javaslom, hogy a részletes vita első szakaszában állapítsuk meg, hogy a
törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében
foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem
jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről, így
a részletes vita első szakaszát lezárhatjuk.
Áttérünk a részletes vita második szakaszára. Képviselői módosító indítvány
nem érkezett. A bizottságnak viszont van egy módosítóindítvány-tervezete. Kérdezem
erről a helyettes államtitkár asszonyt, hogy van-e tárca-, illetve kormányálláspont.
KÁDÁR ANDREA helyettes államtitkár (Innovációs
Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani. Támogatjuk.

és

Technológiai

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság tagjait kérdezem, ki az, aki támogatja,
hogy ezt a módosító indítványt benyújtsa a bizottság, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenegy igen. Ki az, aki nem ért egyet vele?
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(Szavazás.) Tizenegy igen szavazattal, 4 nem ellenében a bizottság a indítvány
benyújtásáról döntött.
Ezután javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki ezt a javaslatot
támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tizenegy
igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) A bizottság 11 igen szavazattal, 4 nem
ellenében a részletes vita lezárásáról döntött.
Végül pedig a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására teszek javaslatot. Aki
ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Tizenegy igen. Ki az, aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Tizenegy igen szavazattal, 4
nem ellenében a bizottság a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról döntött, így a
8. napirendi pontot lezárjuk. Államtitkár asszonynak és kollégáinak köszönöm
szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló T/3632.
számú törvényjavaslat
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
Áttérünk a következő napirendi pontunkra, a 9. napirendi pontra, melynek
keretében a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló törvényjavaslat
részletes vitáját folytatjuk le, amely az én indítványom. Megkérem dr. Pócza András
főosztályvezető urat, hogy ha itt van, akkor foglaljon helyet az előterjesztői asztalnál.
(Jelzésre:) Nincs itt. Különösebb jelentősége nincsen, hiszen módosító indítvány nem
érkezett az indítványhoz.
Javaslom, hogy ez esetben is két szakaszban folytassuk le a részletes vitát. Vane ez ellen kifogása bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.
Amennyiben nincs, javaslatot teszek, hogy a részletes vita első szakaszában
állapítsuk meg, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1)
bekezdésében foglaltaknak. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)
Köszönöm szépen. Ellenvélemény? (Senki sem jelentkezik.) Tartózkodás? (Senki sem
jelentkezik.) Nem volt. A bizottság egyhangú döntésével döntött a megfelelőségről.
Miután képviselői módosító indítvány nem érkezett és a bizottságnak nincs
módosítóindítvány-tervezete, ezért javaslatot teszek a részletes vita lezárására. Aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen. Aki
nem ért egyet? (Szavazás.) A bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében a
részletes vita lezárásáról döntött.
Végül javaslatot teszek a részletes vitáról szóló jelentés elfogadására. Aki ezzel
a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Tíz igen.
Aki nem ért egyet vele? (Szavazás.) Öt nem. Tíz igen szavazattal, 5 nem ellenében a
bizottság a részletes vitáról szóló jelentést elfogadta. Így a 9. napirendi pont végére
értünk.
Egyebek
A 10. napirendi pontban az egyebek szerepelnek. Kérdezem, hogy van-e
bejelentenivalójuk képviselőtársaimnak. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
azt szeretném jelezni, hogy december 10-én, a plenáris ülés napján délelőtt még egy
rövid bizottsági ülést tervezünk várhatóan 11 órai időpontban. Ez ügyben majd
értelemszerűen megfelelően időben megkapják képviselőtársaim a meghívót, illetve
az anyagokat.
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Az ülés berekesztése
Köszönöm szépen mindenkinek, hogy a bizottság ülésén részt vett. A bizottság
ülését lezárom. Mindenkinek szép és eredményes napot kívánok.
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 23 perc)

Bánki Erik
a bizottság elnöke
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