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Energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/15338. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a benyújtott képviselői módosító javaslatok
közül a támogatottat magában foglaló, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. május 9-én lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kepli Lajos (Jobbik)
Módosítópont: T/15338/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Bt. 41/A. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A Bt. 41/A. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10)  Ha  a  hites  bányamérő,  a  nyomástartó  berendezést  vizsgáló  szakember  vagy  felügyeleti
személy,  valamint  a  földtani  szakértő  a  (9)  bekezdés  szerinti  követelményeket,  továbbá  a
bányaüzemi felelős műszaki  vezető az (5)  bekezdés szerinti  követelményeket  úgy sértette  meg,
hogy  ezzel  a  bányafelügyelet  hatáskörébe  tartozó  tevékenység  során  bekövetkezett  súlyos
üzemzavar  és  súlyos  baleset  bejelentésének  és  vizsgálatának  rendjéről  szóló  jogszabályban
meghatározott  súlyos  üzemzavart,  súlyos  balesetet  vagy  harmadik  személynek  igazoltan
[ötvenmillió]ötmillió forint értéket meghaladó kárt okozott, a bányafelügyelet – bírság kiszabása
mellett – legfeljebb két évre eltilthatja a tevékenység folytatásától.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Csizi Péter (Fidesz)
Módosítópont: T/15338/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 25. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

25. §

A Vet.
a)  3.  §  7b.  pont  c)  alpontjában  a  [„felhasználó”  ]„keresztül,  ha”  szövegrész  helyébe  a
[„felhasználó]„keresztül vagy [vételező” ]a vételező vételezési helyén, ha” szöveg,
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lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért

(tárcaálláspont)
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