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Napirendi javaslat

1. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/1815. szám) (Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa) (Módosító

javaslatok megvitatása)

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke

Szatmáry Kristóf (Fidesz), a bizottság alelnöke
Pősze Lajos (Jobbik), a bizottság alelnöke
B. Nagy László (Fidesz)
Dióssi Csaba (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Riz Levente (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Baja Ferenc (MSZP)
Burány Sándor (MSZP)
Kovács Tibor (MSZP)
Schön Péter (Jobbik)
Volner János (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Márton Attila (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Kovács Pál helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium):
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 9 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt
Bizottság! Kezdenénk a bizottsági ülést. Elsőként a napirendről kellene döntenünk. A
napirenden egyetlen egy javaslat szerepel, ez a földgáz biztonsági készletezéséről szóló,
délután egyébként megtárgyalt, általános vitára alkalmasnak talált törvényjavaslatunknál a
határozathozatal a módosító javaslatokról és az egyebek, értelemszerűen.

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a
földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/1815. számú
törvényjavaslat (Rogán Antal (Fidesz) képviselő önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)

Tisztelettel szeretném megkérdezni a bizottság tagjait, hogy a napirenddel
kapcsolatban valakinek van-e kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelentkező.) Kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért a napirendi javaslattal. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm
szépen.

Ha megengedik, ismét átadnám az alelnök úrnak az ülésvezetést, tekintettel arra, hogy
itt én lennék az előterjesztő. Kovács Pál helyettes államtitkár urat pedig tisztelettel üdvözlöm
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból. Parancsolj, István!

(Az elnöklést dr. Józsa István alelnök veszi át.)

ELNÖK: Meg kell kérdeznem az előterjesztőt a módosító javaslatokkal kapcsolatban.
Ha jól nézem, a mai napra dátumozott ajánlás két pontot tartalmaz. Az első Jávor Benedek
képviselő úré, a törvényjavaslat 1. §-ához nyújtott be módosító indítványt. Kérdezem az
előterjesztő véleményét.

ROGÁN ANTAL (Fidesz): Köszönöm szépen. Elmondanám mind a kettőnél. Egyiket
sem támogatnám, egyszerűen azért nem, mert azt gondolom, hogy a törvényjavaslat
logikájából egyértelműen kiderül, az egyik paragrafusban le van írva, hogy pontosan az ilyen
esetekre és helyzetekre, amiket itt a képviselő úr javasol, a miniszter kezébe van adva a
hatáskör, hogy miniszteri rendeletben ezeket a kérdéseket szabályozza. És tekintettel arra,
hogy egyszer változhat így is, úgy is, egyszerűbb, ha nem a törvényjavaslat szövegébe van
beleírva, például egy elővásárlási jogosítvány, és nem korlátozzuk feltétlen a
törvényjavaslatban a nyilvános pályázat kérdéskörét, hanem én azt gondolom, hogy
egyszerűbb, hogyha ezeket a kérdéseket a miniszter rendeletben szabályozza, ahogy ez
eredetileg is a törvényjavaslatban szerepelt.

ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztő mindkettővel kapcsolatban véleményt mondott,
de kérdezem a kormányt is, hogy mi a hozzáállása ezekhez a módosítókhoz.

KOVÁCS PÁL helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm
szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A szándékok ellen a kormánynak sincs
kifogása, de úgy gondoljuk, hogy azon érvek mentén, amit az elnök úr itt felsorolt, ez a
miniszteri felhatalmazás kellő mélységű, és ezt mindenképpen miniszteri végrehajtási
rendeletben szeretnénk szabályozni. Tehát a kormány egyik javaslatot sem támogatja.
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ELNÖK: Tehát akkor mindkettővel kapcsolatban hallottuk a véleményeket. Már csak
az van hátra, hogy szavazzunk. Az 1. módosítót ki támogatja? (Nincs jelentkező.) A bizottság
nem támogatta. A 2-es módosító Jávor Benedeké. Aki támogatja, kérem, kézfeltartással
jelezze! (Nincs jelentkező.) A bizottság ezt sem támogatja. Köszönöm a lehetőséget, hogy
eddig vezethettem. Visszaadom a szót elnök úrnak.

(Az elnöklést Rogán Antal, a bizottság elnöke veszi vissza.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy egyéb napirend nem szerepelt, a
bizottsági ülést berekesztem. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja:16 óra 13 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Dr. Józsa István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia


