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Napirendi javaslat  
 

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/6338. szám) 
(A Kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)  
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) 

2. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/6044. szám)  
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6589. szám)  
(Általános vita)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvényjavaslat (T/6585. szám)  
(Általános vita) 

5. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Kovács Tibor (MSZP), a bizottság alelnöke 
Volner János (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
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Sági István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Baja Ferenc (MSZP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Tukacs István (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Koszorús László (Fidesz) Herman István Ervinnek (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) megérkezéséig Román Istvánnak (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Manninger Jenőnek (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) távozása után Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) Volner Jánosnak (Jobbik) 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Somodi Attila főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) 
Dr. Fónagy János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 11 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! El is kezdenénk a bizottsági ülést, ha megengedik, merthogy nagyjából – a 
helyettesítéseket figyelembe véve már egészen biztosan és pontosan – meg is vagyunk. 
Engedjék meg nekem, hogy mindenekelőtt a bizottság ülésén tisztelettel köszöntsem a 
bizottság új tagját, Selmeczi Gabriella képviselő asszonyt, a jövőben értelemszerűen 
folyamatosan számítunk a munkájára, és ismét némi szomorúsággal kell az LMP üres helyére 
néznem, mert Scheiring Gábor képviselő úr egyelőre még mindig nem ért ide a bizottság 
ülésére. Reméljük, hogy hátha ez még sikerül a bizottsági ülés végéig.  

Ami a napirendet illeti, a napirendi javaslatot kiküldtem, azt kézhez kapták, abban 
változtatásra nem tennék javaslatot. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e a bizottság 
tagjai részéről a napirendhez kapcsolódó kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs, akkor a napirendről szavaztatnék. Kérdezem, ki az, aki a napirendi javaslatot ebben a 
formában támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, a bizottság 
egyhangúlag támogatta.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/6338. számú határozati javaslat 
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása) 

Az első napirendi pontunk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus 
hírközléssel összefüggő 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása. Tisztelettel üdvözlöm 
főosztályvezető urat, és egyetlenegy kapcsolódó módosító javaslat érkezett, ez Novák Előd és 
Pörzse Sándor képviselők módosító indítványa. Tisztelettel kérdezem, hogy a hatóságnak mi 
ezzel kapcsolatban az álláspontja.  

 
DR. SOMODI ATTILA főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 

Köszönöm a szót, elnök úr. Nem támogatja a hatóság. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítvány 

kapcsán? (Jelzésre.) Úgy látom, hogy több is van, először Volner János alelnök úrnak adok 
szót. Parancsoljon! 

 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Félig-meddig a jegyzőkönyv 

kedvéért mondom el, amit el szeretnék mondani ezzel kapcsolatban.  
A képviselőtársaimat nem kis részben az motiválta, hogy – azt gondolom – a 

médiatörvény finoman szólva sem adott megfelelő választ a kor kihívásaira, a 
véleménynyilvánítás érvényesülésére, nem csak a szabadságára, hanem arra is, hogy 
érvényesüljenek ezek az alapelvek. Vannak olyan kereskedelmi adók, ahol a Jobbik meg sem 
szólalt, amióta az Országgyűlésbe jutott. Ilyen többek között az RTL Klub, a TV2, a reggeli 
műsoraikba soha nem kapott a Jobbik meghívást, egyetlenegy alkalommal sem, és 
emlékeztetnék arra, hogy a köztévé több csatornáján is hasonló módon jártunk.  

A digitális átállástól reméljük azt – és ezért így szeretnénk ezt a folyamatot 
fölgyorsítani –, hogy talán megismerhetik egy olyan országgyűlési párt véleményét is a 
választópolgárok, amely 16,7 százalékot szerzett a legutóbbi választásokon, és akkor nem 
fordulhat elő talán az, hogy ennyire kirívó, arcátlan módon tájékoztatnak vagy nem 
tájékoztatnak a Jobbikról.  
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Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hegedűs képviselő úrnak is megadom a szót. 

Parancsoljon! 

Kérdések, észrevételek 

HEGEDŰS TAMÁS (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Most ettől függetlenül is 
érdekel az, hogy mi az elutasítás oka, hiszen ezek olyan célok, amelyek – úgy gondolom – 
minden tekintetben támogathatók. Tehát mi az oka az elutasításnak?  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Mielőtt átadnám a szót a hatóság képviselőjének, szeretném leszögezni, hogy 

erről már egy körrel ezelőtt, a rendes módosító javaslatok között is tárgyaltunk, és azt hiszem, 
akkor elég világosan elhangzott, amit én is csak megerősíteni tudok, hogy ez egy beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat, a 2010. évi beszámoló elfogadásáról szól. Tehát 
értelemszerűen ebben tartalmi utasításokat adni előremutatólag a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóságnak nehéz, hiszen ez a múlt egy időszakának a lezárását foglalja magában, 
nem pedig a jövő dolgainak a megnyitását vagy éppenséggel rendezését.  

Szerintem ezt a vitát egyrészt le kellett folytatni, részben le is folyt egyébként a 
médiatörvény módosításánál, a másik oldalról, ha ezt újra kívánja nyitni a Jobbik 
képviselőcsoportja, akkor szerintem ezt önálló indítvány keretében minden további nélkül 
meg lehet tenni. Én sem érzem ezt a legjobb helynek ebből a szempontból, de ez most csak az 
én véleményem, meg föl akartam idézni az egy héttel ezelőtti bizottsági ülésen elhangzott 
véleményeket, de egyébként természetesen megadom a szót a hatóság képviselőjének, ha más 
jelentkező nincs. (Jelzésre.) Úgy látom, hogy van, megadom a szót Baja Ferenc képviselő 
úrnak. Parancsoljon! 

 
DR. BAJA FERENC (MSZP): A szocialisták nevében szeretném megerősíteni azt, 

amit elnök úr mondott, és fontosnak is tartom, hogy a bizottság ezzel a kérdéssel 
foglalkozzon, mert így nehéz elkülöníteni, hogy valójában mit szeretne a kormány.  

Jogi értelemben igaza van a hatóságnak és elnök úrnak, ugyanakkor tartalmi 
értelemben a Jobbiknak egyértelműen igaza van, a digitális átálláshoz kötődő programok 
megálltak, meg kell teremteni a vitában kialakítható feltételrendszerét, ami arról szól, hogy 
erről a kérdésről érdemi vitát folytathassunk. Ezért mi meg fogjuk szavazni a beszámolót, 
mert az jogilag megfelel, tartózkodni fogunk a Jobbik álláspontjában, de egyébként bármilyen 
olyan tartalmi kérdést, hogy a digitális átállással foglalkozni kívánunk, azt viszont nagyon 
erőteljesen támogatni szeretnénk.  

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Amennyiben nincs más további észrevétel, a hatóság képviselőjét kérem 

meg arra, hogy reagáljon, ha gondolja.  

Reflexiók 

DR. SOMODI ATTILA főosztályvezető (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság): 
Baja képviselő úrral és elnök úrral teljesen egyetértve és kiegészítve az előbb elhangzottakat, 
azért nem javasoljuk támogatni, mert azt gondoljuk, a különböző médiumokban az élőszóbeli 
megnyilvánulások aránya tisztán médiavonatkozású kérdés, ez a beszámoló pedig tisztán 
hírközlési jellegű, tehát ezért nem tartjuk célszerűnek a kettőt összekeverni. A kettő teljesen 
elválik egymástól, már csak azért is, mert az Országgyűlés tárgyalta már korábban az ORTT 
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és az NMHH Médiatanácsa 2010-es beszámolóját, ez kifejezetten a hatóság hírközlési jellegű 
tevékenységéről szól.  

 
ELNÖK: Amennyiben nincs további hozzászólás, a szavazás következik, a vitát 

ezennel lezárnám. Egy darab módosító javaslat, az előterjesztő nem támogatta, és egyébként a 
kulturális bizottság sem támogatta, mint a szóban forgó javaslat főbizottsága, illetve ebben az 
esetben az előterjesztő is. Tehát kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről ki támogatja a 
módosító indítványt. (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 6 tartózkodás 
mellett, a bizottság egyharmada sem támogatta. 

Köszönöm szépen, ezzel a napirendi pont vitáját lezárnám. 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló T/6044. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó 
módosító javaslatok megvitatása) 

Áttérünk a következő napirendi pontra, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megvitatására. Kérem Fónagy János 
államtitkár urat, hogy a kormány képviseletében foglalja el az előterjesztői asztalt.  

Hozzá is látunk, kérem, hogy mindenki vegye kézbe a kiegészítő ajánlást. Jelezném, 
hogy a kiegészítő ajánlásban rengeteg összefüggés van, és az összefüggésekről együttesen 
fogunk dönteni, egy kivételével, de azt majd jelezni fogom.  

A 14/1. ponttal kezdenénk, Bánki Erik képviselő úr módosító indítványával, aminek 
számtalan összefüggése van, a 36/1., 64/1., 64/2., 67/1., 109/1., 117/1., 121/1., 146/1., 151/1., 
156/1., 158/2., ezekről együtt döntenénk. Kérem, hogy a kormány véleménye is így 
hangozzon el.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A kormány nem támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány ezt a módosító indítványt az összefüggéseivel együtt sem 

támogatja. Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítvány kapcsán. (Nincs 
jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy a bizottság részéről ki támogatja a módosító 
indítványt. (Nincs jelzés.) Úgy látom, ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság egyharmada 
sem támogatta. 

A 35/1. pont szintén Bánki Erik képviselő úr indítványa. Ennek van több 
összefüggése, a 42/1., 47/1., 55/1., 84/1., 133/1., 147/1., 158/1., 168/1. és 170/1. Ezek közül a 
168/1. pontról most nem döntenénk, mert ha jól tudom, itt eltér az előterjesztő álláspontja, a 
többiről viszont igen, azokról együtesen döntünk, és a 168/1. pontról külön szavaztatnék. 
Kérdezem így a kormány álláspontját.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Az elnök úr 

által ismertetettek szerint a kormány támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítvány kapcsán? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, kérem, aki támogatja a bizottság tagjai részéről, kézfelemeléssel 
szavazzon! (Szavazás.) A bizottság túlnyomó többséggel, egészen pontosan 20 igen 
szavazattal támogatta a módosító indítványt.  

Áttérünk a következő módosító indítványra, ahhoz jó nagyot kell lapozni az 
ajánlásban, akkor jön az az ominózus 168/1. javaslat, amiről az előbbiekben nem szavaztunk. 
Azért nem, mert van a 168/2. pont alatt egy alternatívája, és ha jól tudom, azt az alternatívát 
szívesebben támogatná az előterjesztő. De kötelességszerűen először a 168/1. pontról, Bánki 
Erik képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.  
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DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, 

hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy ilyen sincs, ennek 
megfelelően a bizottság egyharmada sem támogatta. 

A következő a 168/2. pont, Ékes József képviselő úr módosító indítványa, ennek az 
alternatívája. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DR. FÓNAGY JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány ezt támogatja. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) 
20 igen szavazattal támogatta a bizottság a módosító indítványt.  

Ezzel szerintem az ajánlás végére is értünk, ha jól sejtem. Van-e valakinek tudomása 
olyan módosító javaslatról, amiről kellett volna, de nem döntöttünk. (Nincs jelzés.) Úgy 
látom, hogy nincs, akkor köszönöm szépen államtitkár úr részvételét, a napirendi pont vitáját 
lezárom. (Bánki Erik belép az ülésterembe.) Bánki Erik képviselő úr sajnos kicsit elkésett, túl 
gyorsnak bizonyult a bizottság, már csak az eredményről tudjuk tájékoztatni. (Derültség, 
közbeszólások.)  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/6589. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

A harmadik napirendi pontban a bányászatról szóló törvény és egyes energetikai 
tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája következik. Kovács Pál 
államtitkár urat az előbb még itt láttam, gondolom, rögtön érkezik. (Kovács Pál belép.) 
Üdvözlöm, államtitkár úr, kérem, foglaljon helyet. Tehát a törvényjavaslat általános vitája 
zajlik le első helyen kijelölt bizottságként. Ez egy több törvényjavaslatot is érintő átfogó 
módosítás, úgyhogy először államtitkár urat kérném, hogy amennyiben van szóbeli 
kiegészítésük, akkor azt most tegye meg a törvényjavaslat kapcsán. Parancsoljon! 

Kovács Pál államtitkár (NFM) szóbeli kiegészítése 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Csak röviden arra szeretnék utalni, hogy a tavaly novemberben elfogadott 
energiastratégia alapján látható az az út, amelyben fölvázolódik, hogy milyen energetikai 
portfólió mentén tud az ország energetikája tovább fejlődni. Ennek a portfóliónak egy fontos 
eleme a szén alkalmazása, amelyből ma Magyarországon közel 160 évre elegendő készlet 
van. Ennek mind a hasznosítását, mind stratégiai készletét mi mindenképpen 
megvalósíthatónak tartjuk abban az esetben, ha a szén-dioxid-tárolás és elszállítás kérdése 
megoldódik, illetve a tisztaszén-technológiák odáig fejlődnek, hogy ebben egy üzletképes, 
piacképes technológiai lánc tud kialakulni. Ennek kívánt most a jelen törvénycsomag 
legfontosabb eleme keretet adni. Itt a jogharmonizációs kötelezettségünknek szeretnénk eleget 
tenni, mivel a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló európai irányelv átültetéséhez szükséges 
törvényi szintű intézkedéseket, rendelkezéseket szerepeltetjük a törvényjavaslatban.  

Maga a javaslat az ipari létesítményekből származó szén-dioxid elkülönítését, 
tárolóhelyre való elszállítását, valamint az állandó tárolás céljából a földfelszín alatti 
geológiai formációkba való sajtolását rendezi és foglalja magában. A kibocsátás 
csökkentéséhez és ezáltal az éghajlatváltozás mérsékléséhez hozzájáruló technológiáról van 
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szó, amely ma még fejlesztési fázisban áll, de az elkövetkezendő 20 évben eredményekkel 
kecsegtető technológiáról van szó. 

Az irányelv átültetési határideje részünkre lejárt, az átültetés megvalósításának hiánya 
miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított hazánkkal szemben, ezért is 
tartottuk fontosnak, hogy ez a törvényjavaslat megszülessen. Amint azt elnök úr is említette, 
maga a javaslat összesen öt törvény módosítását tartalmazza, de a többiekre most nem 
kívánok kitérni, de a kérdésekre szívesen adunk választ.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről az általános 

vita keretében van-e kérdés vagy észrevétel a törvényjavaslattal kapcsolatban. (Jelzésre.) Úgy 
látom, hogy van: Kovács Tibor alelnök úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

KOVÁCS TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A javaslatnak a legfontosabb 
elemeként említette államtitkár úr a szén-dioxid földalatti tárolásának szabályozását. Hát egy 
évvel ezelőtt már egyszer próbálkozott vele a kormány, akkor nem sikerül, most talán sikerül. 
De ugye nem gondolják komolyan, hogy ma a villamosenergia-termelés – mondjuk, a szénből 
történő villamosenergia-termelés – fölmerülhet-e egyáltalán, hogy ez úgy növelhető, hogy a 
keletkező szén-dioxidot majd a földbe sajtoljuk. Hát ennek olyan költségei lennének, hogy ma 
még erről a dologról – úgy gondolom – reálisan beszélni nem nagyon lehet.  

Sokkal fontosabb és jelentősebb – bár utalásszerűen vagy inkább érintőlegesen, 
pontosabban így fogalmaznék, van a törvényjavaslatban – a koncessziós díj bevezetése a 
bányászat területén. Kérdezem, hogy erre mi szükség van. Tehát miért akarja a kormányzat 
ezt a koncessziós díjat bevezetni? Aztán rögtön fölmerül a kérdés, hogy mennyi bevételre 
számítanak a koncessziós díj bevezetése kapcsán.  

Aztán, hogyha arról mondana valamit, államtitkár úr, hogy a koncessziós díj 
bevezetésével mitől lesznek aktívabbak – úgymond – a bányatulajdonosok a kitermelés 
fokozása tekintetében. Nekünk az a véleményünk, hogy sokkal inkább ellenérdekeltek lesznek 
ezzel a szabályozással abban, hogy kitermeljék az ásványi anyagot. Egyébként megítélésem 
szerint ezt is egy piaci kérdés, mert akkor, amikor egy ásványi anyag ára a világpiacon 
hihetetlenül alacsony, és importból sokkal olcsóbban be lehet szerezni, mint esetleg hazai 
bányából kitermelni – vagy érdemesebb esetleg a későbbi időkre várni, amikor a termék ára 
másképpen alakul –, ebbe ilyen módon beavatkozni, elég érdekes kérdés, és az is kérdés, hogy 
hogyan fognak majd erre reagálni a bányavállalkozók. 

Az kétségtelen, hogy a különböző energiaszolgáltatások területén keletkeznek 
anomáliák, amikor a szolgáltató úgymond a szabálytalanul vételezőket megpróbálja 
megrendszabályozni, és drákóinak nevezhető büntetéseket szab ki, és a fogyasztónak nagyon 
kevés eszköz áll rendelkezésére, hogy bebizonyítsa, ő nem szabálytalanul járt el, hanem 
szabályosan vételezett. Ennek ellenére meglehetősen kiszolgáltatott a szolgáltatónak. Hogyha 
ez a szabályozásmódosítás azt a célt szolgálja, hogy ez az egész eljárás tisztább, átláthatóbb és 
egyértelmű legyen mindenki számára, akkor nyilvánvalóan ez a része, ez az eleme 
támogatható a javaslatnak.  

Még egy dolgot szeretnék megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy ha az üzleti titok 
körének a szűkítéséről is mondana valamit, államtitkár úr, hogy mit várnak ettől a dologtól, 
hogy meglehetősen szűkre szabják az üzleti titok körét. Nekünk van egy olyan sejtésünk, 
hogy ez megint csak nem arra fogja ösztönözni esetleg a licenctulajdonosokat, hogy itt 
Magyarországon új eljárásokat vezessenek be. Ha nem védi őket egyébként az üzleti titokra 
vonatkozó szabályozás, akkor hogyan fognak eljárni, ez ösztönözni fogja őket, hogy 
idehozzanak új eljárásokat, vagy éppen ellentétesen? Úgy gondolom, számos kérdés 
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felvethető azon túl, amit államtitkár úr megfogalmazott, és jó lenne, ha erre kapnánk 
valamilyen megnyugtató választ.  

Miután számos bizonytalanságot látunk e tekintetben a törvényjavaslat kapcsán, mi a 
magunk részéről nem tartjuk általános vitára alkalmasnak.  

 
ELNÖK: Van-e más kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Volner János alelnök úr, 

parancsoljon! 
 
VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány érdeklődés, 

illetve észrevétel. A kormány meglehetősen etatista politikát folytat több fronton is. Azt 
szeretném csak megkérdezni, hogy ebből kiindulva nem gondolkodtak-e el azon, hogy az 
Aramco példájára, ami Szaúd-Arábiában van, és a királyi család részére biztosít a bányászat 
fölött gyakorlatilag teljes ellenőrzést, vagy éppen Putyin törekvéseinek a mintájára állami 
felügyelet alá helyeznék a magyarországi ásványkincsvagyont vagy legalábbis annak egy 
részét. Azért, mert látható volt, hogy mindkét esetben egyébként ezek a törekvések alapvetően 
nemzetgazdasági sikert hoztak az adott ország számára. Megakadályozták a küldi cégek 
profitmaximalizálását, összhangba hozták őket a környezetvédelmi irányelvekkel, és ezért 
önmagában a nemzetgazdaság is képes volt ezekből a törekvésekből profitálni. Tehát nem 
tartanám az ördögtől valónak, hogyha ebbe az irányba mozdulna el a kormány, és 
csodálkozom is rajta, hogy az eddigi etatista politika erre a frontra még nem terjedt ki. 

A másik, amit el szeretnék mondani: önmagában egyetértek azzal, hogy ha 
Magyarországon van szénvagyon, akkor azt lehetőség szerint aknázzuk ki. Megjegyzem 
egyébként: lehet, hogy most piaci áron nézve mondjuk a lengyel vagy az ukrán szén olcsóbb 
lenne, mint a magyar a jelenlegi kitermelési feltételekkel, de hát erre tettünk már javaslatot a 
Nemzetgazdasági Minisztériumnak; lehetőség van arra, hogy szektorális adókedvezményt 
nyújtsunk egyes ágazatoknak. Megjegyzem egyébként, az Európai Unió jogával ez 
összhangban levő dolog lenne, adott esetben a bányászat részére lehetne hasonló szektorális 
adókedvezményt nyújtani, és akkor már könnyen lehet, hogy nem azok lennének a feltételek, 
hogy ha az ukrán vagy a lengyel szén olcsóbban jön el vonaton Magyarországra, akkor már 
lehet, hogy a magyar szén is versenyképes lenne.  

És csak egy megjegyzés: a tisztaszén-technológia magyarországi alkalmazására a 
Vértesi Erőmű kapcsán Kepli Lajos kollégám és Forrai Richárd közösen tettek le egy 
tanulmányt, amit egyébként tudomásom szerint az erőműnél és a minisztériumnál is 
megfuttattak. Érdemes volna erre visszatérni, mert egy komoly szakértői csapat által 
összerakott anyagról van szó, azt gondolom, a jövőbemutató megoldásokkal, amelyekkel a 
jelenlegi, sokszor alacsony kapacitással, alacsony hatásfokkal működő erőművi kapacitások 
megmenthetők lennének. Itt csak utalok arra, hogy nemrég négy erőművet zártunk be durván 
másfél év leforgása alatt, mindegyiknél százas nagyságrendben estek áldozatául ennek a 
leépítésnek a dolgozók, és ott, ahol biomassza-erőmű volt, ott pedig több száz dolgozó a 
szállításban, az erdészeteknél – hiszen állami erdészetek szolgálták ki ezeket az erőműveket – 
szintén leépítésre kerülne. Tehát ennek nagyon súlyos és fájdalmas következményei vannak, 
többek között egyébként az is, hogy az importáram részaránya közel 17 százalékra nőtt; 
egyetlen év alatt negyedével nőtt az importáram részaránya. 

Tehát azt gondolom, a kormánynak ideje lenne azért ezekre a dolgokra is odafigyelni, 
hiszen a magyar áramtermelők az elhibázott szabályozásból adódóan a saját piacukról 
szorulnak ki azért, mert nem átlátható, és nem biztosít megfelelő stabilitást a kormány 
energiapolitikája. Azt gondolom, ezek riasztó jelek, amelyekre oda kellene figyelni.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Van-e még más? (Jelzésre.) Bencsik János képviselő úr, parancsoljon! 
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BENCSIK JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! 

Egyértelműsítenünk kell, hogy alapvetően a bányászati törvény módosításának sürgősség 
szempontjából az az oka, hogy az Európai Unió földalatti szén-dioxid-tárolásra vonatkozó 
direktíváját át kell ültetni a hazai jogrendbe, ez megkerülhetetlen kérdés. Ugyanakkor ezzel 
együtt értékelni kell azt is, hogy egy fenntarthatósági szempontból nem legoptimálisabb 
megoldás kellő pénzügyi, műszaki, hatósági garanciákkal való körülbástyázása mentén van-e 
lehetőség arra, hogy nemzetgazdasági szempontból valamiféle haszonvét is származzon a 
jogszabálynak a későbbiekben esetleges gyakorlatban történő alkalmazásából. Ez nagyon 
fontos kérdés.  

Azt nem tudhatjuk, hogy az évtized közepére, az évtized második felére a nemzetközi 
éghajlatvédelmi rezsim milyen szabályozást fog előírni. Vélhetően nem fog csökkenni az 
előírt kötelezettségek mértéke, és ez befolyásolni fogja a szén-dioxid-kvóta piaci értékének az 
alakulását is. Azt is tudjuk, hogy az idei esztendőtől kezdve kifuttatásra kerül a 
villamosenergia-termelést szolgáló vállalkozások ingyenes kvótakiosztási rendszere, meg kell 
fizetniük piaci körülmények között az általuk kibocsátott szén-dioxid-kvóta ellenértékét. 
Hogyha ez az évtized közepére, második felére a jelenlegihez képest jelentős mértékben fog 
növekedni, akkor az a tisztaszén-technológiáknak vagy a CCS-technológiának a 
létjogosultságát magával fogja hozni. Nekünk pedig időben fel kell készülnünk arra, hogy ha 
valóban fontosnak tartjuk, hogy hazai kitermelésű szénre, lignitre alapozott villamosenergia-
termelés jelenlegi részarányát szeretnénk fönntartani – ahogy az a nemzeti energiastratégiában 
is megfogalmazásra került –, akkor ezt a technológiát is érdemben kell vizsgálnunk, és föl is 
kell készülnünk az esetleges alkalmazására.  

Tehát valóban fenntarthatósági és finanszírozási szempontból nem a legoptimálisabb 
technológia, de mint egy lehetséges átmeneti technológia, amely az ellátásbiztonság, illetve a 
hazai szénbányászatra alapuló villamosenergia-termelés szakmakulturális értékeinek a 
megőrzését biztosító technológiaként szóba jöhet.  

Nagyon fontos az a másik kérdés is, amelyet képviselőtársaim feszegettek a 
koncessziós díjjal, a bányajáradékkal, illetve a bevezetésre kerülő térítési díjjal kapcsolatosan. 
Itt nem csak arról van szó, hogy ösztönözve érzik-e magukat a piaci körülmények okán a 
bányavállalkozók, hanem arról is szó van, hogy a bányavállalkozók egy része jogosultságot 
szerez, majd ráül – finoman szólva – erre a jogosultságra. Mivel ez idáig a tényleges 
kitermelés megkezdését megelőző időszakban semmiféle anyagi kötelezettséget nem kellett 
teljesíteniük, így nagyon sokan egyszer, kétszer, háromszor is igyekeztek meghosszabbítani a 
jogosultságot, és évtizedekre tulajdonképpen ráültek egy bányatelekre, és onnantól kezdve, 
hiába a föld méhének kincsét rejtette az, a nemzetgazdaság szempontjából semmiféle haszon 
nem mutatkozott belőle. Így egy alkalommal lesz lehetőség öt év után meghosszabbítani ezt a 
jogosultságot, de a tényleges kitermelés megkezdése előtt is térítési díjat kell fizetnie a 
bányavállalkozónak, és ez majd ösztönözheti arra, hogy valóban elkezdje a tevékenységet.  

Itt viszont, tisztelt államtitkár úr, van egy olyan kérdés is, amit érdemes lenne a 
nemzetgazdasági tárcával, illetve az önkormányzatokkal is szemügyre venni, ez pedig a 
telekadó kérdése. Minden bányatelek helyiadó-köteles a jelen helyzetben. Azért azt be kellene 
látnunk, hogy egy bányatelek mértéke akár több ezer hektáros is lehet, az Észak-Alföld és 
Észak-Magyarország peremén van is ilyen bányatelek. Az évi 200 forint/négyzetméteres adót 
is figyelembe véve – ami egyébként szerény mértékű adónak mondható – azért ez egy elég 
jelentős adókötelezettség. A megnyitott bányatelek, tehát a bányatelekké nyilvánított telek 
után – az egész telek után, nem csak az építmények után – fizetni kell ezt a helyi telekadót a 
vállalkozóknak. Megfontolandó, hogy ez méltányos elbírálás-e akkor, hogyha van térítés, van 
bányajáradék és van koncessziósdíj-kötelezettség is. Tehát hogyha most rendet teszünk, akkor 
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ezt is most kellene végiggondolni, és a későbbiekben – ha nem muszáj – már a fizetési 
kötelezettségek vonatkozásában ne nagyon nyúljunk bele a rendszerbe.  

Apró, de nagyon fontos részlet ebben a javaslatban, hogy a biometán-termelés és 
hasznosítás megkönnyítése érdekében – végre – azonos elbírálás alá fogja helyezni a 
jogszabály a biometán továbbítására szolgáló vezetéket a hagyományos szénhidrogén-
vezetékek építésével és üzemeltetésével. Tehát a kényszerszolgalmi intézmény ez esetben is 
bevezetésre kerül, ennek hiánya jelentős mértékben rontotta az ilyen jellegű gáztermelési és 
hasznosítási potenciál magyarországi kihasználását, ez pedig egy hasznos alternatív energia-
előállítási technológia.  

Egy másik fontos kérdés – csepp a tengerben – a cseppfolyós gázok tartályos és 
palackos szállításával és kereskedelmével kapcsolatos. Itt is tisztába teszi a bizonytalan 
helyzetet a törvényjavaslat, a bányakapitányság egyértelmű felügyelete alá fogja rendelni, és 
ugyanazon szabályokat írja elő, függetlenül attól, hogy külföldi vagy hazai telephellyel 
rendelkezik az a vállalkozás, amely Magyarország területén tartályban, palackban propán-
butánt szállít vagy éppen kereskedelmi forgalomba hoz. Ez egyrészt biztonsági, másrészt 
pedig a piaci anomáliákat kiszűrő rendelkezés, amelyet mind a két szempontból a magam 
részéről örvendetesnek tartok. 

Végül pedig az a kérdés, amit feszegettek képviselőtársaim a nyilvántartásokkal 
kapcsolatosan, hogy a föld méhének kincse állami, ha úgy tetszik, nemzeti tulajdon. Bár 
jelenleg két jogszabály is előírja az ásványi nyersanyag- és a geotermikus energiavagyon 
nyilvántartását, de ennek a pontos feltételeit egyetlenegy jogszabály sem írja elő, ezért a 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal ez idáig nem is tudott teljes körűen eleget tenni ennek 
a kötelezettségnek. Éppen ezért a szabályszerű és pontos gazdálkodás követelménye 
elengedhetetlenné teszi a fennálló hiányosság azonnali pótlását is, amely szintén 
befogalmazásra került ebbe a törvényjavaslatba.  

Tehát ezekkel együttvéve a magunk részéről – a Fidesz képviselőcsoportja részéről – 
mi általános vitára alkalmasnak tartjuk a törvénytervezetet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre.) Úgy 

látom, van még egy kör, Kovács Tibor alelnök úr.  
 
KOVÁCS TIBOR (MSZP): Bocsánat, elnök úr, egy dolgot elfelejtettem megkérdezni. 

Nincs egyértelműen a jogszabályban – lehet, hogy a kormány részéről ez egyértelmű, de nem 
derül ki a jogszabályból egyértelműen –, hogy a koncessziósdíj-fizetési kötelezettség 
visszamenőleges hatályú-e vagy csak ezt követően lép életbe. Tehát ezt egyértelműen 
tisztázni kellene. 

 
ELNÖK: Akkor lezárom a vitát, és átadom a szót államtitkár úrnak, hogy amennyiben 

gondolja, reagáljon az itt elhangzottakra.  

Reflexiók 

KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 
Először Kovács Tibor alelnök úr kérdéseire válaszolnék. Úgy gondolom, magának a 
koncessziónak az intézményét maguk az engedélyesek is üdvözlik. Folyamatosan érkeznek be 
a koncessziós kérelmek egyébként az MBFH-hoz, amelyekkel kapcsolatban a további 
részszabályok fogják majd megállapítani azt, hogy gyakorlatilag milyen koncessziós díj kerül 
majd kivetésre. Úgy gondolom, hogy a kormányzat egyik első lépése az volt, hogy két évvel 
ezelőtt zárttá nyilvánította Magyarország teljes területét, és azóta rendeződni látszik a 
koncesszió intézményén keresztül az, hogy a kitermelés kapcsán tényleg ösztönző legyen az 
egész rendszer, ne üljenek rajta a vállalkozók a már megszerzett engedélyeken. Azoknál az 
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engedélyeknél, amelyek lejárnak, újonnan kell a koncessziós kérvényt benyújtani a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatalhoz, amely ezeket folyamatosan továbbítja döntésre a nemzeti 
fejlesztési miniszterhez.  

Úgy gondolom, az államnak nem csak lehetősége, de kötelessége is, hogy azzal az 
ásványvagyonnal, amivel rendelkezik, értelmesen és a lehető leghatékonyabban gazdálkodjon, 
és a koncesszió intézménye kínálja ma ezt a lehetőséget, amelynek keretében az állam az 
általa elvárt bevételekhez hozzá is tud jutni, és ez megfelelő transzparenciát és hatékony 
eljárást tud biztosítani az engedélyesek részére is.  

A szabálytalan vételezőkkel kapcsolatos észrevétellel kapcsolatban annyit szeretnék 
elmondani, hogy igen, most pontosan ez a rendelkezés teremt tiszta helyzetet a Magyar 
Energia Hivatal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörének az elhatárolásában, 
amikor egyértelművé teszik a módosítások mindkét szektorban – mind a villamos energia, 
mind pedig a földgáz tekintetében –, hogy a szabálytalan vételezéssel vagy ezek 
jogkövetkezményeivel összefüggő panaszokkal kapcsolatban a hatósági eljárások lefolytatása 
a Magyar Energia Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik. Tehát ez egy jóval tisztább 
helyzetet fog eredményezni, mint ami volt korábban. 

Az üzleti titkok szűkítésével kapcsolatban úgy gondolom, szintén a transzparenciát 
segíti elő az, hogy konkrétan meghatározzuk a Vt. 25. §-ának (3) bekezdésében, hogy melyek 
azok a főbb adatok, amelyekre az üzleti titkok körébe nem sorolhatók. Tehát ez pont a 
transzparenciát segíti elő, hogy mind az elvégzett kutatások helyszínére, a kutatási adatokra, a 
kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére és minőségére, amelyek utána árat és a bevételt 
befolyásolják, a kitermelés helyére és a befizetett bányajáradék összegére az üzleti titok 
fogalma nem vonatkozik.  

Volner képviselő úr két kérdésére: köszönjük szépen a tisztaszén-technológiával 
kapcsolatos tanulmányra – nincs itt már képviselő úr – a figyelemfelhívást. Az 
erőműbezárásokkal kapcsolatban: tisztában vagyunk a helyzettel. Annyit azért szeretnénk 
hozzáfűzni, hogy ez a folyamat már az energiastratégiában is körvonalazódott, tehát 
tökéletesen látszik az, hogy az alacsonyabb hatásfokú erőművek ki fognak lépni a 
rendszerből, és ezeknek a helyét jóval magasabb hatásfokú, kisebb üzemanyagforrást igénybe 
vevő technológiák fogják átvenni. Szeretném megerősíteni, hogy a magyar villamosenergia-
rendszer továbbra sincs semmiféle veszélyben, tehát az ellátásbiztonságot veszély nem 
fenyegeti. Azok az egységek, amelyek nagyobb hatásfokkal be tudnak lépni, ezek 
folyamatosan lépnek be, egyébként pedig a kormány részére hamarosan el fog készülni az 
erőmű-fejlesztési cselekvési terv, amelynek a vitája éppen a holnapi napon fog indulni, itt a 
szomszédban, ami ezt követően szintén a parlament elé fog kerülni.  

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor dönteni fogunk az általános vitára való 
alkalmasságról, az álláspontok elhangzottak.  

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki tartja a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, hogy ez a bizottság 
többsége, nevezetesen 18 igen szavazat. Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) 3 nem 
szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodással és 3 nem szavazat ellenében a bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találta.  

Többségi és kisebbségi előadóra van-e igény? (Jelzésre.) A kisebbségi vélemény nem 
került megosztásra, akkor Kovács Tibor alelnök úr lesz a kisebbségi előadó. A többségi 
előadó Bencsik képviselő úr lesz.  

Köszönöm szépen, lezárom a napirendi pontot, államtitkár úrnak köszönöm a 
jelenlétet.  
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A közadatok újrahasznosításáról szóló T/6585. számú törvényjavaslat (Általános vita) 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez a közadatok újrahasznosításáról szóló 
törvényjavaslat. Tisztelettel üdvözlöm Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár urat, és 
kérném, hogy foglaljon helyet. A törvényjavaslatnak alapvetően nem mi vagyunk a 
főbizottsága, ez az informatikai kérdéskörök miatt kerül ide. Kérem, hogy ha lehet, akkor az 
észrevételeket is próbáljuk meg ebbe az irányba vinni a bizottságon belül.  

Kérem helyettes államtitkár urat, hogy amennyiben gondolja, akkor a szóbeli 
kiegészítésre most van lehetőség. Parancsoljon! 

 
VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm, hogy az idővel spóroljunk, most nem kívánok ezzel élni.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről a 

törvényjavaslattal kapcsolatban? (Jelzésre.) Baja képviselő úr, parancsoljon! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. BAJA FERENC (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az európai irányelv 
átvételéről van szó, ugyanakkor az ebben való eljárás nagyon gondos kell hogy legyen. Az 
európai irányelv azt tartalmazza, hogy az állam különféle hivatalai és szereplői olyan adatokat 
is gyűjtenek, amelyek azon túl, hogy közadatok, olyan vállalkozások számára is adatokat 
tartalmazhatnak, amelyek piacot építhetnek ezen a területen is. Az információpiac ebben az 
értelemben legális piac, nagyon fontos ugyanakkor, hogy rendkívüli gondossággal kell eljárni 
ezen a területen. Ilyen értelemben ebből a javaslatból az még nem látszik, hogy azon túl, hogy 
az európai uniós irányelveket szó szerint átveszik, gondolnánk arra is, hogy Magyarországon 
ez az úgynevezett közadatpiaccal rendelkező terület milyen fejlettségen van.  

Sok probléma lehet ebből. Egyrészt, hogyha áruljuk az információt – mint ahogyan 
erre lehetőség adódik majd a törvényből következően –, itt két dolog kerül előtérbe. Az egyik, 
hogy milyen feltételekkel, a másik, hogy mennyiért. Ezekről ma keveset látunk, hiszen ez 
azért akadályozhatja a gazdasági növekedésünket is, bármilyen furcsa. Ebben az értelemben 
tehát úgy érezzük, van oka, hogy a törvényjavaslatról vitatkozzunk; támogatni fogjuk ennek a 
napirendre tűzését, de szeretném jelezni, hogy nagyon sok olyan módosító indítványunk van, 
amelyhez kötődően fogjuk eldönteni, hogy ebben a formájában és jelenleg minden tekintetben 
hasznos-e Magyarország számára a jelenlegi bevezetés.  

Azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert egyébként magát az irányelvet a jelenlegi 
magyar jogszabályok is átültethetőnek tartják Magyarországra, tehát nincs olyan európai 
problémája Magyarországnak, hogy változtatnunk kellene kötelező erővel. A jelenlegi 
jogszabályok is nagyjából rendezik ezt az ügyet, de még egyszer mondom, elképzelhető, hogy 
erre a változtatásra szükség van, és szeretném jelezni, hogy érdemi vita keretei között 
kívánjuk ezen álláspontunkat kifejteni.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, kérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e reagálni. (Jelzésre.) 
Parancsoljon! 

Reflexiók 

VÁLYI-NAGY VILMOS helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Gyorsan reagálnék a felvetett észrevételekre. Maga az irányelv-átültetési 
kötelezettség megvan, hiszen kötelezettségszegési eljárás van folyamatban Magyarország 
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ellen, mivel 2007 óta, az infoszabadság-törvény megalkotása óta nem teljesítettük ezen 
irányelv hazai adaptációját. Éppen ezért mi az irányelv egyes konkrét tételeinek szigorú 
átvételén túl a következőket is szeretnénk szabályozni.  

A közadatok egy része újrahasznosítás céljából kiadható lesz az igénylők részére. Erre 
most is van lehetőség, csak teljesen szabályozatlan az ilyen típusú közadat-forgalmazási piac, 
éppen ezért az adatkezelő nem alkalmazhat a jövőben megkülönböztető feltételeket, amire 
rengeteg példa volt az elmúlt években. Különböző formátumban és teljesen eltérő áron adták 
ugyanazt különböző kérelmezőknek, így ezen keresztül a versenysemlegesség elvét tudjuk 
érvényesíteni. Kötelezővé tesszük, illetve előírjuk azt, hogy 20 munkanapos határidőn belül 
kell az adatátadást biztosítanunk, szerződés alapján. Előírjuk azt is, hogy elsősorban 
elektronikusan, informatikai eszközökkel és szabványosan kell az adatokat, információkat 
átadni, és meghatározzuk a díjazást is: költségalapú árazást írunk elő, ami minimális hasznot 
tartalmazhat csak. Tehát nem fordulhat elő az, hogy mondjuk egy 7 millióért beszerzett 
adatbázist 20 millióért adunk tovább, mert erre is volt példa a korábbi időszakban.  

Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezek az alapfeltételek lehetővé teszik azt, hogy 
mindenki egységes formában, egységes módon férjen hozzá ezekhez az adatokhoz, amihez 
egyébként most is hozzáférhet. Azt is szeretném jelezni, hogy maga az adatkérő indítja el a 
folyamatot, tehát ő nyilatkozik, és az ő nyilatkozata alapján indul el ez az egész folyamat, ez 
alapján történik az információk átadása.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a vitát lezárom, és az általános vitára való 

alkalmasságról döntünk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a törvényjavaslatot 
általános vitára alkalmasnak találja. Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 
hogy ez egyhangú, tehát a bizottság a törvényjavaslatot egyhangúlag általános vitára 
alkalmasnak találta.  

Köszönöm szépen helyettes államtitkár úrnak a jelenlétet.  
Ezennel – tekintettel arra, hogy más napirendi pontunk nincs – a bizottság ülését 

berekesztem.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 54 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin 


