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Összegző jelentés

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII.
törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/626.) benyújtott
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2018.  július  12-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a HHSZ 42. §-ában, és 44. § (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. július 12-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII.
törvény módosításáról szóló

T/626. számú törvényjavaslathoz benyújtott
T/626/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A 10. § szerint a törvényjavaslat következő szerkezeti egységei sarkalatosnak minősülnek: 1. §, 4–
6. §, 7. § b)–h) pont, 8. §.

Ezek  elfogadásához  a  jelen  lévő  országgyűlési  képviselők  kétharmadának  „igen” szavazata
szükséges.

A dokumentumban használt rövidítés:

MEKHtv.: a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/626/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: elhagyás

[5. §

(1) A MEKHtv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  Hivatal  elnöke  a  Hivatal  köztisztviselőjének  a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló
törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő, emelt összegű
személyi  illetményt  állapíthat  meg  a  személyi  juttatás  előirányzata  terhére.  A  személyi
illetmény  indokolás  nélkül  visszavonható,  ami  nem  minősül  a  köztisztviselői  kinevezés
módosításának.”

(2) A MEKHtv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A  Hivatal  nem  tartozik  a  közigazgatási  személyügyi  tevékenységekkel  kapcsolatos
adatszolgáltatási  körbe,  saját  hatáskörben  maga  határozza  meg  a  teljesítményértékelési
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rendszerére,  a  jutalmazásra,  a  toborzási  és  kiválasztási  politikájára,  a  továbbképzések
tervezésére  és  lebonyolítására  vonatkozó  szabályokat,  valamint  illetményen  kívüli  egyéb
juttatásait.”]

T/626/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/626/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § c) és d) pont
Módosítás jellege: elhagyás

7. §

A MEKHtv.
[c) 7. § (3) bekezdésében a „tízszerese” szövegrész helyébe a „tizenötszöröse” szöveg,
d) 7.  §  (4)  bekezdésében  a  „kilencszerese”  szövegrész  helyébe  a  „tizenháromszorosa”
szöveg,]

lép.

T/626/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/626/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: elhagyás

[8. §
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Hatályát veszti a MEKHtv. 16. § (1) bekezdésében a „tárgyévet megelőző évi” és a „legfeljebb
ötven százalékkal” szövegrész.]

T/626/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/626/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az 1. §, a 4-[6]5. §[,] és a [7]6. § [b)-h)]b)-f) pontja[, valamint a 8. §] az Alaptörvény 23. cikke
alapján sarkalatosnak minősül.

T/626/2/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
1., 2., 3., 4. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/626/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 3. § nyitó szövegrész … I. Fejezete a …

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/626/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 4. § - MEKHtv. 14. § (3) bekezdés [Az elnök ]A Hivatal elnökének közszolgálati …

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