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A Házszabály 94.§ (1) bekezdése és a 102 .§ (1) bekezdése alapján a közellátás
biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes
törvények módosításáról szóló T13660 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk :

(2) E törvény 3 . §-a [, valamint 8. §-a (1) bekezdésének a) pontja] 2008 . január 1 .
napján lép hatályba .

2. A törvényjavaslat 3. §-ának az alábbi új (1) bekezdéssel történő kiegészítését
javasoljuk (a módosító javaslat elfogadása esetén a § további bekezdéseinek
számozása értelemszerűen változik) :

„(1) A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban : VET)
160. (1) bekezdésének helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„160. § (1) A megfelelő szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkező, Hivatal által
jelölt személv jogosult részt venni az ország villamosenergía-ellátásának biztonsága
szempontjából stratégiai jelentőségű, külön törvényben meghatározott gazdasági
társaság ügyvezetésében, illetve a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében .""

3. A törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasoljuk:

(1) A [villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI, törvény (a továbbiakban :
VET)] VET 160. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés
lép :

„A határozatképesség, illetve külön törvényben meghatározott létszám számításánál e
személyt figyelmen kívül kell hagyni ."

Módosító iavaslat



4. A törvényjavaslat 8. § (1) bekezdése a) pontjának az elhagyását javasoljuk (a
módosító javaslat elfogadása esetén a bekezdés további pontjainak számozása
értelemszerűen változik) :

/8. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg/

(a) a VET 160 . §-ának (1) bekezdésében „A Hivatal által jelölt személy"
szövegrész helyébe „A Hivatal által - megfelelő szakmai képesítéssel,
gyakorlattal rendelkezők közül - jelölt személy" szöveg lép,]
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Indokolás

A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény 160. §-ának (1) bekezdése az
ország villamosenergia-ellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű
vállalatok meghatározásánál az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon
értékesítéséről szóló 1995 . évi XXXIX. törvény (a továbbiakban : Priv . tv.) 8/A. §-ának
rendelkezéseire hivatkozik. Ezt a hivatkozást szükséges pontosítani, tekintettel arra,
hogy a Priv. tv. e rendelkezését is - más rendelkezésekkel együtt - hatályon kívül
helyezte az Országgyűlés által 2007 . szeptember 10-én elfogadott, az állami vagyonról
szóló T/3087 . számú törvényjavaslat .
Az ország energiaellátásának biztonsága szempontjából stratégiai jelentőségű
vállalkozások körét így e törvény fogja meghatározni, ezért szükséges a hivatkozások
pontosítása.
A módosító javaslat 2 . pontjában lévő módosítás tartalmilag összefügg az 3 . pont
módosításával, technikai pontosítást tartalmaz .
A módosító javaslat 1 . és 4. pontjaiban lévő módosítás pontosító jellegű és összefügg a
2. pont módosításával tartalmilag . A 2. pontban foglalt módosító javaslat további célja,
hogy a jogalkalmazás számára egyértelművé tegye - az előterjesztő szándékával
összhangban -, hogy a Magyar Energia Hivatal az állam képviselőjeként megfelelő
szakmai képesítéssel, gyakorlattal rendelkező személyt jelöljön a stratégiai társaságok
igazgatóságaiba illetve felügyelőbizottságaiba . Technikai pontosítással ugyanakkor,
hogy a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdésének a) pontjában lévő módosítás bekerül a
törvényjavaslat 3 . §-ának új (1) bekezdésébe, így szükséges a törvényjavaslat 8 . § (1)
bekezdés a) pontjának az elhagyása, valamint a hatályba léptető rendelkezések
módosítása.
Budapest, 2007 .szeptember.17 .
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Göndör István

országgyűlési képviselő
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