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Összegző jelentés

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló
törvényjavaslathoz (T/10993.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában, a HHSZ 60. §-a szerinti sürgős tárgyalásban – 2020. június 25-i ülésén megtárgyalta a
törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a  törvényjavaslathoz  benyújtott  –  az  összegző  jelentés
mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2020. június 25-én lezárta.

Budapest, 2020. június 25.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló T/10993.
számú törvényjavaslathoz benyújtott,

T/10993/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

(sürgős tárgyalásban)

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

Vet.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/10993/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 170. § (5) bekezdés
6. pontja a következő e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Hivatal elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg
a  kötelező  átvételi  jogosultságok,  valamint  a  pályázati  eljárás  alá  nem  tartozó,  új  létesítésű
termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében)

„e)  −  a  Kormány  által  kihirdetett  veszélyhelyzettel  összefüggésben  −  a  villamosenergia-
termelés,  a  kereskedelmi  üzem  megkezdésének  támogatási  jogosultsághoz  kapcsolódó
[határideje]határidő meghosszabbított időszakát és a meghosszabbítás feltételeit[.],”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/10993/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A [villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény ]Vet. a következő 172. §-sal egészül ki:

„172. §

A  Hivatal  a  [beruházások  üzembe  helyezésére  vonatkozó  határidőket  ]kötelező  átvételi
jogosultságok,  valamint  a  pályázati  eljárás  alá  nem  tartozó,  új  létesítésű  termelőegységekhez
kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés, a kereskedelmi üzem
megkezdésének  támogatási  jogosultsághoz  kapcsolódó  határidőit  −  a  Kormány  által  kihirdetett
veszélyhelyzettel összefüggésben − rendeletével meghosszabbíthatja.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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