
T/15720/122. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és 

vallásügyi bizottságának 
 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

 
 

Területfejlesztési   
bizottságának 

 
 

m á s o d i k    k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 
T/15720. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/15720/93. sz. ajánlással 

és a T/15720/118. sz. kiegészítő ajánlással.) 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi 
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), 
Környezetvédelmi bizottsága, valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta a villamos 
energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról, T/15720. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/15720/119-121. számú módosító 
javaslatokat. 
 
 Visszavont módosító javaslatok: T/15720/113. (Gazdasági bizottság), a 
T/15720/118. sz. kiegészítő ajánlás 42., 51. és 52. pontjai; T/15720/120. (Gazdasági 
bizottság), ezt a módosító javaslatot az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 Az Emberi jogi bizottság és a Területfejlesztési bizottság feladatkörét érintő 
módosító javaslat nem érkezett, így az ajánlásban foglalt indítványokat nem tárgyalta. 
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1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 32. §-sal, a villamos energiáról 
szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 51/A. §-ával javasolja kiegészíteni (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "32. § A VET az 51. §-t követően a következő 51/A. §-sal egészül ki:
 
 „51/A. § (1) Az 50 MW és az ezt meghaladó teljesítményű, a földgázellátásról szóló 
2003. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Get.) meghatározott földgázt felhasználó erőmű 
üzemeltetője abban az esetben jogosult a külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerinti energiahordozó-készletet az erőmű tüzelőanyagából biztosítani, ha: 
 
 a) az engedélyes a készletet a Get.-ben meghatározott, az ország területén belül vagy 
kívül elhelyezkedő földgáztárolóban leköti, vagy a készlet folyamatos – vezetéken keresztül 
történő – rendelkezésre állásáról szerződéssel gondoskodik, 
 
 b) a lekötött, illetve a szerződésben meghatározott mennyiségű földgáz 
igénybevételéről az erőmű üzemeltetője kizárólagosan jogosult rendelkezni, az semmilyen 
formában nem korlátozható, 
 
 c) a készlet igénybevétele a földgáz Get.-ben meghatározott szállítását, elosztását, a 
földgázellátás biztonságát, valamint a földgázszállítás és -elosztás szüneteltetésének, 
korlátozásának és a külön jogszabályban meghatározott válsághelyzeti intézkedéseknek a 
végrehajtását semmilyen formában nem akadályozza, korlátozza. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az erőműre vonatkozó termelői 
működési engedély kiadásának nem feltétele, hogy az erőmű földgáz ellátását alternatív 
energiahordozó ki tudja váltani.”" 
 

T/15720/121. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 5. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/121/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 34. §-sal, a VET 54/A. §-ával 
javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "34. § A VET az 54. §-t követően a következő 54/A. §-sal egészül ki:
 
 „54/A. § A tüzelőanyag-választási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a külön 
jogszabályban meghatározott, az erőmű energiahordozó-készletezésére vonatkozó 
rendelkezdések vagy az 51/A. §-ban meghatározott követelmények teljesítésének tervezett 
végrehajtását igazoló iratokat."" 
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T/15720/121. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 5. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/121/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet, 
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

3.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 35. §-sal, a VET 56/A. §-sal 
javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "35. § A VET az 56. §-t követően a következő 56/A. §-sal egészül ki:
 
 „56/A. § A működési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a külön 
jogszabályban meghatározott, az erőmű energiahordozó-készletezésére vonatkozó 
rendelkezdések vagy az 51/A. §-ban meghatározott követelmények teljesítését igazoló 
iratokat."" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk (az (1) bekezdés jelölés felesleges). 
 

T/15720/121. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 5. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/121/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet, 
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért
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4.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "(1) E törvény – a [(2) és (3) bekezdésben] (2)-(4) bekezdésekben foglalt kivétellel – 
2005. június 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) E törvény 54. § (5)-(7) bekezdése a kihirdetése napján lép hatályba." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk (az 50. § (1) bekezdésének a módosítása is 
szükséges). 

 
T/15720/119/2. és /3. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6. és 7. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/119/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági biz. és a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért, 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

5.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 51. §-át új (13) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "(13) A VET 51/A. §, 54/A. §, és 56/A. §-ában foglalt rendelkezéseket az e törvény 
hatálybalépését megelőzően indult hatósági eljárások során is alkalmazni kell." 
 

T/15720/121. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/121/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági biz. ülésén nem ért egyet, 
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért
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6.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 54. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állam tulajdonában lévő 
vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a 
következőkkel egészül ki: 
 
 /A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami 
tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg 
szerv megjelölésével - a következők:/ 
 

Társaság neve Tartós állami részesedés  
legalacsonyabb mértéke 

  
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter  
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Rendszerirányító Rt. 

 1 db szavazatelsőbbséget 
biztosító részvény]" 

 
T/15720/119/1. és /3. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. és 7. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/119/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági biz. és a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért, 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet

 
 

7.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 54. §-át új (5)-(7) bekezdésekkel 
javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "(5) A gazdasági és közlekedési miniszter e rendelkezés hatálybalépését követő 15 
napon belül köteles a vagyonkezelésében lévő, kincstári vagyonkörbe tartozó valamennyi 
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. részvényét a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság részére átadni.
 
 (6) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság e rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon 
belül köteles ellenszolgáltatás nélkül átadni az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-nek 
a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. valamennyi a kincstári 
vagyonkörbe tartozó részvényét. 
 
 (7) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. e rendelkezés hatálybalépését követő 
90 napon belül köteles a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. 
valamennyi részvényét a Magvar Villamosművek Rt. tulajdonába adni, az 1 db 
szavazatelsőbbséget biztosító részvény kivételével." 
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T/15720/119/1. és /2. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. és 6. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/119/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Költségvetési biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági biz. ülésén egyetért, 
a Költségvetési biz. és a Környezetvédelmi biz. ülésén 
nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 8. 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési   

bizottság elnöke 
 
 
 
 


