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Napirendi javaslat 
 

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10993. szám) 

(Bánki Erik (Fidesz) képviselő önálló indítványa) 

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

(Kijelölt bizottság)(Sürgős eljárás keretében) 

 

2. A személyi jövedelemadó egy százalékának a szakszervezetek részére történő 

felajánlása érdekében az 1996. évi CXXVI. számú törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/10713. szám) 

(Tordai Bence (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa) 

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

 

3. Egyebek 

 



4 
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Hadházy Sándor (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Manninger Jenő (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Witzmann Mihály (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Seszták Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke 
Tóth Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke 
Barcza Attila (Fidesz) 
F Kovács Sándor (Fidesz) 
Szatmáry Kristóf (Fidesz) 
Székely Sándor (független) 
 

 
Helyettesítési megbízást adott  

Riz Gábor (Fidesz) Hadházy Sándornak (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) Witzmann Mihálynak (Fidesz)  
Dr. Szakács László (MSZP) Tóth Csabának (MSZP)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Palkó Katalin bizottsági főmunkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár (Innovációs és 
Technológiai Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirendi 
javaslat elfogadása 

BÁNKI ERIK (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Sok 
szeretettel köszöntök mindenkit, a bizottság tagjait, az érdeklődő megjelenteket, 
illetve a kormány képviselőit. Képviselőtársaim írásban előre megkapták a mai ülésre 
szóló meghívót.  

Tordai Bence képviselő úr kezdeményezte, hogy a bizottság a mai napon ne 
tárgyalja a T/10713. számú indítványát. Ma a tárgysorozatba vételről kellett volna 
döntenünk, így viszont ez lekerült a napirendről.  

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevételük, kiegészítenivalójuk. 
(Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki az, aki ezzel a tartalommal 
elfogadja a mai ülés napirendjét. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvéleményt, 
tartózkodást nem látok.  

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes, így 
munkáját megkezdheti.  

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
módosításáról szóló T/10993. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján 

Következik az első napirendi pontként tárgyalandó villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. 
Miután itt én vagyok az előterjesztő, meg kell kérdeznem képviselőtársaimat, hogy 
ragaszkodnak-e ahhoz, hogy az ülésvezetést átadjam valamelyik alelnökkollégámnak. 
(Senki sem jelentkezik.) Ilyen kezdeményezést nem látok. Köszönöm szépen a 
bizalmat, tisztelt képviselőtársaim.  

Szokás szerint most is azt javaslom képviselőtársaimnak, hogy két szakaszban 
folytassuk le a részletes vitát. Van-e bárkinek kifogása ezzel kapcsolatban? (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. Ki nem ért egyet ezzel? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Senki sem 
jelentkezik.) A bizottság a házszabálynak való megfelelőségről egyhangú döntést 
hozott. A részletes vita első szakaszát lezárom.  

Áttérünk a részletes vita második szakaszára. A törvényjavaslathoz képviselői 
módosító indítvány nem érkezett, viszont van a bizottságnak egy módosító 
indítványa. Köszöntöm Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár asszonyt az ITM 
részéről, és kérdezem, hogy van-e a bizottság módosító javaslatával kapcsolatban 
tárcaálláspont. 

 
KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Tárcaálláspontunk van, támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár asszony. A tárca tehát támogatja. Ki az, 

aki támogatja a módosító indítvány benyújtását? (Szavazás.) 10 igen. Ki nem 
támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság a módosító indítvány benyújtásáról döntött.  
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Így nem marad más hátra, mint javaslom, hogy zárjuk le a részletes vitát. Aki a 
javaslatomat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság döntött a részletes vita lezárásáról.  

Végül javaslom, hogy határozzunk a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság a részletes vitáról szóló jelentést 
elfogadta. Így az első napirendi pontot lezárjuk. Köszönöm szépen helyettes 
államtitkár asszonynak, hogy rendelkezésünkre állt.  

Egyebek 

A második napirendi pont az egyebek. Van-e valakinek bejelentenivalója? 
(Senki sem jelentkezik.) Egyelőre úgy tűnik, hogy a nyári szünet előtt már nem kell 
több bizottsági ülést tartanunk, úgyhogy szeretném még egyszer megköszönni 
képviselőtársaimnak, a bizottsági tagoknak, hogy a nehéz időszakokban is 
biztosították a bizottság határozatképességét. Gyakorlatilag egyetlenegy olyan 
alkalom sem volt, amikor bármilyen fontos törvényjavaslat tárgyalását vagy 
kormányzati tájékoztatást ne tudtunk volna megtartani amiatt, mert a bizottságunk 
nem volt határozatképes. Ennek a biztosítása időnként komoly kihívást és nehéz 
feladatot jelentett képviselőtársaimnak, de minden esetben számíthattam az önök 
támogatására, úgyhogy köszönöm szépen. Mindenkinek jó pihenést, erős feltöltődést 
kívánok a nyárra, hogy aztán utána szeptembertől újult erővel tudjuk belevetni 
magunkat az őszi ülésszak eseményeibe.  

Az ülés berekesztése 

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

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 14 perc) 
  

Bánki Erik 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


