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Gazdasági bizottságának Költségvetési és pénzügyi 
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Környezetvédelmi 
bizottságának 
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a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló T/18109. 
számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/18109/8. és a 11. 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/18109/12. számú bizottsági módosító javaslatot. 
 
Az ajánlásban használt rövidítés: 
VET: a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény  
 
 

1.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 5. §-ában a VET 98. § (3) bekezdésének 
az elhagyását javasolja: 
 
 "[(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/18109/12/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  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/18109/12/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 

3.  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:/ 
 
 "(3) A 3. § 48. pontjában meghatározott szénipari szerkezetátalakítási támogatást a 
2010-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 széntermeléssel és szénbázisú villamos energia előállításával összefüggő 
indokolt költségének és ráfordításának az e tevékenységéből származó bevételét meghaladó 
részének figyelembevételével, külön jogszabályban kell megállapítani, azzal, hogy a 
támogatásnak az előző időszakban kifizetett támogatásnál alacsonyabb összegűnek kell 
lennie. A szénipari szerkezetátalakítási támogatásra jogosult bányavállalkozó a Vértesi Erőmű 
Rt. illetve jogutódja." 
 

Indokolás: Lásd a T/18109/12/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért  
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 Budapest, 2005. december 7. 
 
 

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 


