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Napirendi javaslat  
 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/8737. szám)  
(Lázár János és Bencsik János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
(Döntés bizottsági módosító javaslatok benyújtásáról) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Koszorús László (Fidesz), a bizottság alelnöke 
Hegedűs Tamás (Jobbik), a bizottság alelnöke 
Herman István (Fidesz) 
Dr. György István (Fidesz) 
Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) 
Wintermantel Zsolt (Fidesz) 
Dr. Aradszki András (KDNP) 
Dr. Seszták Miklós (KDNP) 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bencsik János (Fidesz) dr. Selmeczi Gabriellának (Fidesz) 
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Herman Istvánnak (Fidesz) 
Manninger Jenő (Fidesz) dr. Seszták Miklósnak (KDNP) 
Márton Attila (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz) 
Riz Gábor (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP) 
Román István (Fidesz) Koszorús Lászlónak (Fidesz) 
Vantara Gyula (Fidesz) Wintermantel Zsoltnak (Fidesz) 
Volner János (Jobbik) Hegedűs Tamásnak (Jobbik) 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Matlák Zsuzsanna főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
Dr. Bársony Balázs főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 47 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
üdvözlöm a bizottság tagjait. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy legalább így 
határozatképes létszámban sikerült megjelenni. Az alelnök úrnak is köszönöm.  

Ma egyetlen egy napirendi ponttal hívtam ezt össze: a földgázellátásról szóló 2008. évi 
LX. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi megfelelő törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz bizottsági módosítók benyújtásáról beszélünk. Két bizottsági módosító 
fekszik most az asztalon. Az egyiknél a címet annyiban javítani kell, hogy természetesen a 
földgáz biztonsági készletezésével összefüggésben egyes törvények módosításáról beszélünk 
mindvégig a törvényjavaslatról, merthogy ez volt az eredeti cím, tehát ennek megfelelően 
haladjunk.  

A két bizottsági módosító közül kezdjük talán azzal, ami a földgáz biztonsági 
készletezésével kapcsolatban fogalmaz és ír újra a dologban több szabályt. Tekintettel arra, 
hogy a tárcával lefolyt ezzel kapcsolatban egyeztetés, így nemcsak a tárca véleményét kérném 
az ügyben, hanem arra is kérném önöket, hogy ha lehet – és tisztelettel üdvözlöm a kormány 
képviseletében a főosztályvezető asszonyt és a főosztályvezető urat –, akkor nagyon röviden 
mondjanak néhány szót is ennek a tartalmáról.  

Bocsánat, nem fogadtattam el a napirendet – kicsit szórakozott vagyok –, elnézést, 
akkor ezzel kezdenénk. Fölolvastam, de nem fogadtattam el. A jelenlét elvileg éppen, de 
megvan, tehát éppen határozatképesek vagyunk. Ennek megfelelően először kérdezném, hogy 
a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor 
kérdezem, ki az, aki támogatni tudja a napirend elfogadását. (Szavazás.) A helyettesítésekkel 
együtt, úgy látom, teljes körű, ez 16 szavazatot jelent.  

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény módosításáról szóló T/8737. számú törvényjavaslat (Döntés bizottsági 
módosító javaslatok benyújtásáról) 

Most rátérnénk a tényleges módosítókra, ahogy említettem, elsőként a földgázra, mert 
a második alapvetően kőolaj-készletezéssel és jelöléssel kapcsolatos, csak ehhez a törvényhez 
kapcsolódik.  

 
DR. BÁRSONY BALÁZS főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Én 

ismertetném a módosító javaslat tartalmát.  
A módosításban lényegében az eredeti törvényjavaslat kiegészítésre kerül a földgáz 

biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvénnyel. Alapvetően definíciók kerülnek 
meghatározásra, így a biztonsági földgáztároló, a biztonsági földgáztároló engedélyes 
kategóriája, valamint a földgáz biztonsági készlet fogalma.  

További pontosítás az, hogy azt a földgáztárolót, amelyben a földgáz biztonsági 
készletet el kell helyezni, az energiapolitikáért felelős miniszter határozza meg majd külön 
rendeleti formában, a jogszabály pedig egyértelműen kimondja azt, hogy a készletezési 
kötelezettség 2013. július 1-jével csak a magyar állam közvetlen vagy közvetett többségi 
tulajdonában álló biztonsági földgáztárolóban tárolt földgázzal teljesíthető.  

Ezen kívül a módosító javaslat pontosítja a 8737. számú törvényjavaslatnak a magyar 
államra vonatkozóan az elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezéseit. Az elővásárlási jog 
tárgykörét részletesebben és pontosabban meghatározza. Ezzel összefüggésben pedig még azt 
szükséges kiemelni, hogy ezeket a rendelkezéseket hozzáigazítja a nemzeti vagyonról szóló 
törvényhez, valamint megfelelő átmeneti rendelkezéseket ültet be mind a földgáztárolással 
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kapcsolatos törvénnyel kapcsolatosan, illetőleg a módosított törvényekkel kapcsolatosan, 
tehát egy jogszabály-alkalmazási logikából következően felállít egy hatálybalépési sorrendet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Gondolom, a tárca támogatja a javaslatot, vagy nem 

tudom, mi az, amit mondani tudnak róla.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot tudok képviselni: a tárca támogatja a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Engem az előterjesztők hatalmaztak fel a képviseletre – 

akikhez egyébként csatlakoztam is utólagosan –, és az előterjesztők nevében tudom mondani, 
hogy értelemszerűen ők is támogatják a javaslat benyújtását.  

Kérdezném, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek a javaslattal kapcsolatban 
kérdése vagy észrevétele. (Nincs jelzés.)  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, akkor kérdezném, ki az, aki támogatni tudja a javaslat benyújtását. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal – Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) –, 2 tartózkodás mellett a javaslat benyújtását 
támogatta.  

A másik javaslat alapvetően a kőolaj jelölésével kapcsolatos javaslat. Ennek az a célja 
– azt hiszem, a legjobb, ha az ember az általános indoklásból indul ki –, hogy a nemzetközi 
gyakorlattal összhangban a jogalkotó teremtse meg a szabad forgalomba bocsátott 
üzemanyagok identitásának és származásának fizikai ellenőrzési lehetőségét. Több statisztika 
szerint a gyakorlat az, hogy a lefolytatott felmérések az üzemanyagtöltő állomások jelentős 
százalékánál valamilyen hiányosságra vagy visszaélésre utalnak. A javaslat elfogadásával az 
üzemanyag szabályszerű származása egy rövid vizsgálattal megállapítható lesz, hiszen 
üzemanyagtípusonként eltérő jelölőanyagok kerülnek a termékbe a forgalomba bocsátás 
helyén, ami 12 hónapig jelen marad, és abból egyébként nem távolítható el. Természetesen 
előírásokat tartalmaz arra, hogy ez környezetterhelést nem jelenthet, teljesítménycsökkentést 
nem okozhat, és még sorolhatnám. Tehát ezeket definiálja nagyjából. Ennek a megvalósítását 
az eredeti törvényben eredetileg is szereplő MSZKSZ-hez telepíti.  

Annyi van hozzá kapcsolódóan, hogy értelemszerűen, mivel itt érdekellentét lehet a 
szövetség tagszervezetei és a kijelölt feladat között, tekintve, hogy az üzemanyag-
forgalmazással foglalkozó cégek jelentős részben érintettek az szövetségben, ezért a 
megfogalmazás egészen pontosan úgy hangzik, hogy csak akkor köthet szerződést az 
igazgató, ha a szerződés megkötésével a kormány által delegált tagok közül legalább három 
az igazgatóságból egyetért, tehát nekik kvázi vétójoguk van ebben a tekintetben. Ha jól 
olvasom, akkor így lehet összefoglalni a módosító javaslat lényegét.  

Az előterjesztők álláspontja az, hogy nincs kifogásuk a javaslat benyújtásával 
kapcsolatban.  

Kérdezném, hogy a tárcának van-e ezzel kapcsolatban álláspontja.  
 
DR. MATLÁK ZSUZSANNA főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A 

tárca, mivel csak nemrégiben kapta meg, ezért álláspontot nem tudott kialakítani, illetve 
jeleznénk, hogy a jövedéki adóról szóló törvény más tárcához tartozik, tehát nem is tudna 
álláspontot kialakítani ebben a kérdésben.  

 
ELNÖK: Akkor itt szavazás előttre kérjük majd a kormány álláspontjának kialakítását 

értelemszerűen.  
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Kérdezném, hogy a bizottság tagjai közül van-e valakinek kérdése vagy észrevétele a 
javaslattal kapcsolatban. (Nincs jelzés.)  

Határozathozatal 

Amennyiben nincs, akkor kérdezném, ki az, aki támogatni tudja a benyújtását. 
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 14 igen szavazattal – Ki az, aki nem? (Senki sem 
jelentkezik.) Tartózkodás? (Szavazás.) –, 2 tartózkodás mellett a javaslat benyújtását 
támogatta.  

Másról ennek kapcsán nem tudok, úgyhogy ezzel a napirendi pont végére értünk, és a 
bizottsági ülésnek is a végére értünk.  

Arról tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy kérte tőlem Nátrán Roland vezérigazgató 
úr az Eximbanktól, hogy a következő bizottsági ülésen szívesen beszámolna a nemzetközi 
kötvénykibocsátások tapasztalatairól. Én ezt fontos dolognak tartom, így a bizottság tagjainak 
utólagos engedelmével meghívtam őt a hétfői ülésre, és kértem, hogy ezt a tájékoztatást ejtse 
meg, úgyhogy feltehetőleg ez a hétfői napirendi pontok közé be fog kerülni.  

Köszönöm szépen a megjelenést mindenkinek. A bizottsági ülést berekesztem. 
 

 (Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 56 perc)  
  

Rogán Antal  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz  


