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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
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Érkezett: 2005 DEC 0 6.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú
törvényjavaslathoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a
(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a TI] 77001831 . számú módosító
javaslathoz kapcsolódva

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 91 . §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

(3) A Priv . tv.72/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„A Magvar Villamosművek Rt. részesedése a Paksi Atomerőmű Rt-ben, valamint a
MAVIRMagvar Villamosenerzia-ipari Rendszerirányító Rt-ben nem lehet
alacsonyabb 99%-nál ."

Indokolás

A magyar átviteli hálózat engedélyese az MVM Rt., aki egyben a hálózati vagyon
tulajdonosa is. A vagyonkezelés mellett felelős az átviteli hálózat fejlesztéséért és
üzemviteléért .

Az átviteli hálózat üzemeltetését az Országos Villamos Távvezeték Rt . (OVIT)
üzemeltetési szakterülete, míg az üzemzavar elhárítás, karbantartás, felújítás, valamint
a fejlesztési feladatokat a létesítési szakterület végzi . A rendszerirányítási engedélyes
(MAVIR Rt.) többek között felelős az átviteli hálózat hálózatfejlesztési tervének
elkészítéséért, valamint az üzemének előkészítéséért és operatív irányításáért .

A Kormány 1070/2005 .(VII .8.) számú határozatában döntött a módosított VET és a
vonatkozó EU irányelv alapján az „átviteli hálózati rendszerirányító" (TSO) szervezet
létrehozásáról .

Kapcsolódó módosító javaslat!



A határozat 5. pontjában a „Kormány egyetért azzal, hogy a TSO működéséhez
szükséges eszközöket (az átviteli engedélyes tevékenységéhez szükséges, az
eszközökkel való rendelkezés szempontjából lényeges átviteli hálózati eszközöket, a
rendszerirányítói engedélyes jelenlegi működési engedélyben meghatározott, az
engedélyes tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges, de az MVM Rt . tulajdonában
álló eszközöket és a TSO működéshez, a VET alapján szükséges eQvéb
részesedéseket, illetve eszközöket) az MVM Rt. Apportként bocsátja a MAVIR Rt .
rendelkezésére" .

Ahhoz, hogy a TSO rendelkezzen a szükséges eszközökkel és részesedésekkel az
OVIT Rt. teljes üzemvitelének (tárgyi eszközöket és humán erőforrásokat egyaránt
beleértve) a TSO tulajdonába kell kerülnie, mivel csak így garantálható a magyar
villamosenergia rendszer biztonságos üzemeltetése és üzemirányítása, valamint
villamosenergia szolgáltatás színvonalának az EU elvárásainak megfelelő biztosítása .

Budapest, 2005 . december
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