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Napirendi javaslat  
 

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6589. szám) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke 
 

Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Bencsik János (Fidesz) 
Dióssi Csaba (Fidesz) 
Herman István Ervin (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) 
Riz Levente (Fidesz) 
Román István (Fidesz) 
Sági István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Burány Sándor (MSZP) 
Hegedűs Tamás (Jobbik) 
Schön Péter (Jobbik) 
Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik) 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Manninger Jenő (Fidesz) megérkezéséig dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz) 
Márton Attila (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) megérkezéséig Vantara Gyulának (Fidesz) 
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Tukacs István (MSZP) Burány Sándornak (MSZP) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló  
 
Kovács Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 33 perc)  

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása 

ELNÖK: Mélyen Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves meghívott 
Vendégeink! Elviekben a helyettesítési megbízásokkal együtt megvan a határozatképesség, 
úgyhogy hozzá tudunk látni a bizottsági üléshez, ami reményeink szerint nem lesz túlságosan 
hosszú, tekintettel arra, hogy egyetlenegy törvényjavaslat módosító javaslatainak a 
megvitatása szerepel a napirenden, ez pedig a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
és egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, valamint az 
egyebek. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel bárki 
részéről. (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a 
napirendi javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a 
napirendi javaslatot, és elfogadta a napirendjét.  

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

Akkor rátérünk az ajánlásra és a konkrét módosító indítványok megtárgyalására.  
Az 1. számú ajánlási pontban Aradszki András képviselő úr a törvényjavaslat egyik 

bekezdésének a módosítását javasolja. Ha jól tudom, akkor Aradszki képviselő úr egyeztetést 
folytatott a kormány képviselőjével arról, hogy kapcsolódó módosító formájában ehhez képest 
kompromisszumos vagy változtatott módosításokat terjeszt elő.  

Kérdezném, hogy ennek a fényében most mi a kormány álláspontja a módosító 
indítványról.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. 

Ebben a formájában nem tudjuk támogatni; a kapcsolódó formájában vélhetően majd igen.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 

kérdezném, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy 3 
igen szavazattal… (Jelzésre:) Négy? (Közbeszólások.) Akkor szavazzunk újra. (Szavazás.) 9 
igen szavazattal a bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott.  

A következő a 2. ajánlási pontban Kovács Tibor, Göndör István és Józsa István 
képviselők javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ez egy olyan 

pontosító javaslat, amelyet a kormány támogat a maga részéről.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a módosító 
indítványt 20 igen szavazattal támogatta.  

A következő Kovács Tibor, Göndör István és Józsa István javaslata a 3. ajánlási 
pontban. A kormány álláspontja? 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a maga 

részéről nem támogatja ezt a javaslatot.  
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ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 
kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 2 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A 4. pontban Aradszki András képviselő úr módosító indítványa következik. A 
kormány álláspontja? (Jelzésre:) Bocsánat, András, parancsolj! 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Visszavonom ezt az indítványt.  
 
ELNÖK: Akkor erről nem kell dönteni. Az 5. szintén Aradszki András képviselő úr 

indítványa, ez összefüggésben van a 6., 7. pontokkal. Kérdezem a kormány álláspontját az 5. 
ajánlási pontról a 6. és a 7. pontokkal összefüggésben. 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Ezt nem támogatja a 

kormány.  
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány. (Dr. Aradszki András: Visszavonom!) A 

képviselő úr ezt is visszavonja, akkor nem fogunk dönteni róla.  
Rátérünk a 8. ajánlási pontra, amely összefüggésben van a 9., 10., 11. és 12. ajánlási 

pontokban foglaltakkal, ez szintén Aradszki András képviselő úr módosító indítványa. Tehát a 
8., összefüggésben a 9., 10., 11. és 12. pontokkal. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány jelen 

formájában nem támogatja, kapcsolódóval majd vélhetően igen.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, akkor 

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a 
bizottság 9 igen szavazattal nem támogatta, de egyharmadot kapott.  

A következő ajánlási pont 13. ajánlási számmal Aradszki András képviselő úr 
módosító javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány támogatja 

a javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, 

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság a módosító 
indítványt gyakorlatilag egyhangúlag támogatta.  

A következő a 14. ajánlási pontban Kepli Lajos és Gaudi-Nagy Tamás képviselők 
javaslata. A kormány álláspontja? 

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

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

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 2 igen szavazattal nem 
támogatta, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 15. ajánlási pontban szintén Gaudi-Nagy Tamás, Kepli Lajos, valamint 
Egyed Zsolt és Jámbor Nándor képviselők indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

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

kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 2 igen 
szavazattal nem támogatja, és egyharmadot sem kapott. 

A következő a 16. ajánlási pontban szintén Aradszki András képviselő úr módosító 
indítványa.  

 
KOVÁCS PÁL államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A kormány a 

javaslatot ebben a formájában nem támogatja, a kapcsolódót várjuk.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés vagy észrevétel a módosító indítványhoz? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság 9 igen 
szavazattal ugyan nem támogatta, de egyharmadot kapott. 

Elnöki zárszó 

Ezzel elviekben az ajánlás végére értünk. Van-e valakinek tudomása olyan ajánlási 
pontról, amelyről kellett volna, de nem döntöttünk? (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy ilyen 
nincs. Ennek megfelelően ezt a napirendi pontot lezárom, és tekintettel arra, hogy más 
napirendi pontunk nem volt, a bizottsági ülést ezennel berekesztem.  

Köszönöm szépen.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 39 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Morvai Elvira 


