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(Együtt kezelendő a T/18109/8. sz. ajánlással.) 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként, 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (továbbiakban: Költségvetési bizottság) valamint 
Környezetvédelmi bizottsága megvitatta a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 
módosításáról szóló, T/18109. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/18109/9., 10., . számú bizottsági módosító javaslatokat. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
VET: a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény  
 

1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 5. §-sal – a VET. 95. §-át érintően - 
javasolja kiegészíteni: 
 
 "5. § A VET. 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „95. § (1) A villamos energia átvitele, elosztása, a rendszerirányítás, a termelők 
közüzemi célra lekötött villamos energia értékesítése, a közüzemi nagykereskedő és a 
közüzemi szolgáltató közötti kereskedelem, valamint a közüzemi fogyasztó részére 
értékesített villamos energia az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott 
hatósági árszabályozás körébe tartozik.
 
 (2) Nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe a termelő és a villamosenergia-
kereskedők között, és a villamosenergia-kereskedők egymás közötti kereskedelme, valamint a 
feljogosított fogyasztó részére értékesített villamos energia.”" 
 

_________ 
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Indokolás: Lásd a T/18109/10/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

2.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában a VET 98. § (3) bekezdésének 
az elhagyását javasolja: 
 
 /5. § A VET 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "[(3) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás megállapítása során a szénipar 
részére nyújtott támogatásról szóló 1407/2002/EK európai tanácsi rendelet szabályai 
szerint az Európai Bizottság által kiadott határozatban foglaltakkal összhangban kell 
eljárni. A határozatban foglaltaktól az Európai Bizottság előzetes jóváhagyásával lehet 
eltérni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18109/9/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

3.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 6. §-ában a VET 100/A. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /6. § A VET a 100. §-t követően a következő 100/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(3) A szénipari szerkezetátalakítási támogatás kizárólag [az Európai Bizottságnak a 
98. § (3) bekezdés szerinti határozatában foglalt] az e törvényben valamint a külön 
jogszabályban meghatározott célra fordítható. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra 
jogosult bányavállalkozó köteles az ezt igazoló iratait a költségtérítés iránti kérelméhez 
mellékelten a Hivatalhoz benyújtani." 
 

Indokolás: Lásd a T/18109/9/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 7. §-ában a VET 123. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /7. § A VET 123. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:/ 
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 "(3) A 3. § 48. pontjában meghatározott szénipari szerkezetátalakítási támogatást a 
[2010-ig] 2014-ig terjedő átmeneti időszakban a [bányászati tevékenységgel] 
bányavállalkozó tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségek vonatkozásában lehet 
téríteni. A kifizetésre kerülő szénipari szerkezetátalakítási támogatást az egyes időszakonként 
a bányavállalkozó költségeinek a tevékenységéből származó bevételeket meghaladó részével 
megegyező összegben kell megállapítani. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra 
jogosult bányavállalkozó a Vértesi Erőmű Rt." 
 

Indokolás: Lásd a T/18109/9/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.   A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 9. §-sal – az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletét érintően - javasolja kiegészíteni: 
 
 "9. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának A) Termékek fejezete a 
következőkkel egészül ki: 
 

„401010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által 
értékesített közüzemi célra lekötött villamos 
energia ára

gazdasági és közlekedési 
miniszter.”" 

 
Indokolás: Lásd a T/18109/10/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. december 1. 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 
 

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

 bizottság elnöke 


