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. . ./2013. évi . . . törvény a villamos energiáról szóló

2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l

1 .§

A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban : Vet) 3 .§-a az
alábbi pontokkal egészül ki :

24a. Holding: a számvitelről szóló törvény szerint anyavállalatnak és leányvállalatnak
minősülő társaságok együttese, ahol az anyavállalat egyidej űleg megfelel a nemzeti vagyonró l
szóló törvény tulajdonosi joggyakorlóval szemben támasztott követelményeinek is .

42b. Közvilágítási szolgáltató : A közvilágítási közszolgáltatás ellátásáért felelős által -
közszolgáltatási vagy koncessziós szerződés keretében - a közvilágítás üzemeltetésére
jogosított gazdasági társaság .

42c. Közvilágítási közszolgáltatás : A települési (a fővárosban a fővárosi) önkormányzat
megbízása alapján a közvilágítási közművek üzemeltetése, karbantartása, felújítása és – az
ellátásért felelőssel kötött megállapodásban foglaltak szerint – a közvilágítási közm űvek
fejlesztése .

49b. Rendszerfüggetlen közvilágítási közmű-elem : a közvilágítási közmű olyan nem egyedi
gyártású berendezése, alkotórésze, amely a közvilágítási közműtől állagsérelem nélkül
elválasztható és a közvilágítási hálózaton szabadon áthelyezhető .

2 .§

A Vet. az alábbi 34/A, 34/B, 34/C és 34/D §-okkal egészül ki :

34/A. § A települési, a fővárosban a fővárosi (a továbbiakban együtt : ellátásért felelős)
önkormányzat feladatkörébe tartozó közvilágítási közm ű kizárólag az állam és az ellátásért
felelős tulajdonába tartozhat.

34/B. § (1) Ha a közvilágítási közmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön
létre, k a beruházó a közvilágítási közmű tulajdonjogát a közvilágítási közm ű üzembe
helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést
kötnek.

(2) Ha a beruházás harmadik személy ingatlanán valósult meg, akkor a közvilágítás i
közműnek a vezetékvezetési szolgalmi jogát kell az ellátásért felelősre átruházni .

(3) Az ellátásért felelős köteles az átruházáshoz hozzájárulni, ha a beruházá s
megválósításához annak megkezdése előtt írásban hozzájárult.



(4) Ha az ellátásért felelős és a nem önkormányzati beruházó, az (1) és a (3) bekezdés
szerinti közvilágítási közmű térítésmentes átruházásáról állapodik meg, a térítésmentes
vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú adománynak, a társaság i
adó szempontjából a beruházó vállalkozási, bevételszerz ő tevékenységével összefüggő
költségnek, ráfordításnak minősül .

34/C. § (1) A közvilágítási közmű-fejlesztés megvalósításáról - ha e törvény másként nem
rendelkezik - az ellátásért felel ős gondoskodik .

(2) Ha üzemeltetési szerződés alapján a közvilágítási közmű-fejlesztést a közvilágítás i
szolgáltató végzi, akkor a közvilágítási közm ű az üzembe helyezésének napjával az ellátásér t
felelős tulajdonába kerül, vagy az ellátásért felelős jogosult arra vonatkozó vezeték vezetés i
szolgalmi jog alapítására .

34/0. § (1) Az a közvilágítási közmű, vagy közvilágítási közmű létrehozására irányuló
beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett - ide nem értve a
munkavállalói résztulajdont - a tulajdoni részesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik ,
továbbá az e gazdálkodó szervezet tulajdonában álló, de az ellátásért felel ős tulajdonjog i
várományaként elkülönített közművagyon — 2014 . január 1-jén - az ellátásért felelő s
tulajdonába kerül. A tulajdonjog a törvény erejénél fogva ingyenesen, a tulajdonjogho z
kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen száll át .

(2)Az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó gazdálkodó szervezet, amely eszközei közöt t
sajátjaként közvilágítási közművet, vagy közvilágítási közmű létrehozására irányul ó
beruházást tart nyilván, az ellátásért felel őssel azok ellátásért felel ős részére történő
átruházásáról 2013 . október 31-ig - a polgári jog általános szabályai szerint - írásban
megállapodik. Szerződő felek az átruházást legkés őbb 2013 . december 31 . napjáig kötelese k
megvalósítani .

(3)x,Az (1) bekezdés szerinti esetkörben, amennyiben a tulajdon átszállással érintett
közvilágítási közmű olyan közvilágítási közmű rendszernek képezi részét, amelynek több
ellátásért felelőse is van, őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték
arányában illeti meg . Amennyiben a közvilágítási közmű rendszeren egyetlen ellátásért
felelősnek sem áll fenn tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok
között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon .

(4) Ha a felek a (2) bekezdésben foglaltak tekintetében térítésmentes átruházásró l
állapódnak meg, a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjábó l
közcélú adománynak, a társasági adó szempontjából a közvilágítási közmű-szolgáltatást
végző vállalkozási, bevételszerz ő tevékenységével összefügg ő költségnek, ráfordításnak
minősül .

(5) Ha a felek a (2) bekezdésben megjelölt határid őre nem állapodtak meg, az ellátásér t
felelős a gazdálkodó szervezettel szemben annak közvilágítási közm űvel, illetve folyamatban
lévő beruházással érintett ingatlanára nézve kisajátítást kérhet .



(6) Ha az ellátásért felelős települési önkormányzat az (5) bekezdés szerinti jogával 2014 .

május 31-ig nem élt, az állam kérheti a kisajátítást . A települési önkormányzat az MNV Zrt .-t
2014 . június 15-ig értesíti, hogy az (5) bekezdés szerinti jogával nem élt .

3 .§

A Vet. az alábbi 34/E-H. §-okkal egészül ki :

34/E. § (1) A közvilágítási közm ű-üzemeltetési jogviszony létesítésére, tartalmára,
módosítására, megszüntetésére nézve, a nemzeti vagyonról szóló törvény, a
közbeszerzésekrő l szóló törvény és a koncesszióról szóló törvény rendelkezései szerinti elvek
mentén, az e törvényben foglalt speciális szabályokat kell alkalmazni .

(2) A közvilágítási közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges üzemeltetés i
jogviszony az ellátásért felelős és a közvilágítási szolgáltató között létrejött

a) vagyonkezelési szerződésen; vagy

b) koncessziós szerz ődésen;

alapul .

34/F. § (1) Az üzemeltetési szerz ődés megkötésére az ellátásért felel ős törvény eltérő
rendelkezése hiányában pályázati eljárást köteles lefolytatni .

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázatot több ellátásért felel ős közösen is kiírhatja.

(4) Az üzemeltetési szerződést a pályázat nyertesével kell megkötni .

(5) Vagyonkezelési szerződés kizárólag olyan közvilágítási szolgáltató társasággal jöhe t
létre :

a) amely kizárólag az ellátásért felel ős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat,
vagy ezek közös tulajdonában áll ;

b) amely kizárólag az a) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam ,
települési önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll .

x

(6) Az (5) bekezdés szerinti társaság holdingba szervezett módon is m űködhet .

(7) Az (5) bekezdésnek való megfelelőség tekintetében a munkavállalói résztulajdon nem
minősül kizáró körülménynek .

34/G. § (1) Az üzemeltetési szerz ődést írásba kell foglalni .

(2) Az üzemeltetési szerződés határozott időtartamra köthető, annak időbeli hatálya
legalább 15 és legfeljebb 35 év lehet .



34/H. § (1) Az ellátásért felelős az üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de

legalább 8 hónapos felmondási id ővel felmondhatja ,

a) ha a közvilágítási szolgáltató tekintetében az e törvény, a környezet védelmére vonatkoz ó
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozatok el ő írásainak a közvilágítási
szolgáltatás során történ ő súlyos megsértését jogerősen megállapították,

b) ha a közvilágítási szolgáltató az üzemeltetési szerz ődésben megállapított kötelezettségét

neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte, vagy

c) törvényben vagy az üzemeltetési szerződésében meghatározott további esetekben .

(2) A közvilágítási szolgáltató az üzemeltetési szerződést az év végére szólóan, de legalább
8 hónapos felmondási időve l

a) felmondhatja, ha az ellátásért felelős az üzemeltetési szerződésben megállapított
kötelezettségét neki felróhatóan, súlyosan vagy huzamosan megszegte, vagy

b) felmondhatja törvényben vagy az üzemeltetési szerződésében meghatározott tovább i
esetekben .

k

4 .§

A Vet . XXI. fejezete az alábbi átmeneti rendelkezésekkel egészül ki :

178/H. § (1) A 2013 . július Hét megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és
kötelezettségeket e törvénynek az üzemeltetésre vonatkozó 34/E-H . §-aiban meghatározott
szabáfyai nem érintik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével, a 2013 . július 1-jét megel őzően megkötött
üzemeltetési és az üzemeltetési jogviszonyt érintő szerződések e törvény rendelkezéseive l
ellentétes rendelkezései nem alkalmazhatók .

(3) A 2013 . júliusHét megel őzően létrejött közszolgáltatási (üzemeltetési) szerződés
időtartamának megváltoztatása új jogviszony létesítésének min ősül .

178/1 . § (1) Ha az ellátásért felel ős és a közvilágítási szolgáltató a 34/D § (2) bekezdésbe n
foglaltak tekintetében térítésmentes vagyonátruházásról állapodnak meg és a vagyonátadás i
szerződés megkötésekor közöttük közvilágítási közszolgáltatási feladat ellátására irányul ó

megállapodás van érvényben, a közszolgáltatási megállapodást pályázati eljárás lefolytatás a
nélkül koncessziós szerződéssé alakíthatják.

(2) A koncesszióról szóló megállapodás tartalmát a megállapodás id őpontjában hatályos
jogszabályoknak megfelelően állapíthatja meg az ellátásért felelős és a közvilágítási
szolgáltató .



5 .§

E törvény 2013 . július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Általános indokolá s

A nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI . törvény (Nvtv .) 12 .* (2) bek. d) pontja alapján
a helyi önkormányzatok törzsvagyonába tartozó helyi közm űvek — közöttük a közvilágítás
eszközei — létrehozása és működtetése a helyi önkormányzat kizárólagos gazdaság i
tevékenységének min ősül .

A települési önkormányzatok felelősségi körébe tartozó közműves közszolgáltatások — így a

közvilágítás - közművei jelentős része jelenleg nem tartozik az önkormányzatok tulajdonába .
Ebbő l az következik, hogy a helyi közszolgáltatásokat biztosító közművek jelentős részére
nem terjed ki az Nvtv . tárgyi hatálya, és e vagyonelemek működtetése, létesítése nem része az

önkormányzatok kizárólagos gazdasági tevékenységének .

Az önkormányzati közművekre vonatkozó szabályozások kell ő összhangjának hiányában
ugyanazon közszolgáltatási tevékenységet egy településen belül - a fennálló közszolgáltatás i
szerződések alapján - ugyanazon szolgáltatóval, eltérő jogviszonyok keretében kellene
ellátnia az önkormányzatoknak . Az ebbő l a helyzetbő l eredő ellentmondások feloldása a
közszolgáltatásokat szabályozó ágazati törvények megfelel ő kiegészítésével, módosításáva l
oldhatók fel .

A vízi közművekrő l szóló 2011 . évi CCIX. törvény (Vksztv.) a közművek tulajdonjogi
eltérősége és az önkormányzatok közszolgáltatási felelősségéből eredő, a közművek
üzemeltetésére és létesítésére biztosított kizárólagos önkormányzati gazdasági tevékenysé g
közötti ellentmondást azzal oldotta fel, hogy a vízi közm űveket a kizárólagos nemzeti vagyon
körébe utalta .

A közműves helyi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó kizárólagos önkormányzati gazdaság i
tevékenységek egységes tulajdonjogi alapjainak megteremtése, továbbá a kizárólagos
gazdasági tevékenység céljának érvényesítése szükségessé teszi a közvilágítási közművagyon
tulajdonjogi és üzemeltetési helyzetének a vízi közmű-vagyon szabályozásával megegyez ő
újrarendezését.

Jelen törvénymódosítás átveszi és alkalmazza a Vksztv . tulajdonjogi és üzemeltetés i
szabályait a közvilágítási közművek sajátosságainak figyelembe vételével .

Jelen törvénymódosítás a felek által választható megoldást kínál a fennálló, jóhiszem űen és
jogszerűen kötött közszolgáltatási jogviszonyok rendezésére . Egyrészt - a vízi közm űvekhez
hasonlóan - lehetővé teszi az önkormányzat és a szolgáltató között fennálló közszolgáltatási



szerződéses jogviszony folytatását azzal, hogy az adott jogviszonyt szabályoz ó
megállapodásoknak a hatályos jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseit a jogviszonyban nem
lehet alkalmazni .

Másrészt az átmeneti szabályok lehetővé teszik, hogy az ellátásért felelős és a közvilágítási
szolgáltató a meglév ő szolgáltatási jogviszonyt a hatályos jogszabályoknak megfelel ő , de
pályáztatás nélküli koncessziós szerz ődéssé alakítsa át. A pályázat nélküli koncesszió
elősegíti a közvilágítási szolgáltatást ellátó vállalkozások befektető i, és az ellátásért felelős
önkormányzatok közötti, a korábbi szerződések és az új szabályozás közötti
ellentmondásokból fakadó jogviták megegyezéses feloldását a befektet ő i és önkormányzati
érdekek kölcsönös biztosítása mellett .

Részletes indokolás

1.§-hoz

A Vet . hatályos szövege a közvilágítást nem minősíti közszolgáltatásnak . Ez a megoldás nincs
összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13.

	

(1) bek. 2. pontjával, amely a közvilágításról való gondoskodást a hely i
önkormányzatok felel ősségi körébe utalt helyi közügyként határozza meg . A Mötv . 23 .§ (4)
bek 9. pontja a fővárosban a közvilágítás biztosítását a fővárosi önkormányzat kötelez ő
feladatává teszi . A helyi önkormányzat jogszabályban meghatározott, közérdekb ől ellátandó
feladta a nemzeti vagyonról szóló 2011 . évi CXCVI. törvény 3 .§ 7. pontja alapján
közfeladat . A közfeladat egyik formája a közszolgáltatás nyújtása .

A közvilágítási feladat egyértelm ű rendezése érdekében indokolt a Vet. 3. §-ában
meghatározott értelmező rendelkezéseket az 1 .§ szerint kiegészíteni .

2.§-hoz

A közvilágítási közművek tulajdoni helyzetének egyértelmű rendezése érdekében indokolt a
Vet . kiegészítése a 2 .§-ban meghatározott 34/A, 34/B, 34/C és 34/D §-okkal .

3.§-hoz

A közvilágítási közművek üzemeltetésére vonatkozó alapvető szabályokat — az Nvtv .
rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében — indokolt beépíteni a törvénybe a 3 .
§-ban meghatározott tartalommal .

4.§-hoz



i

A szabályozás visszamen ő leges hatályának tilalmát tartalmazza, tovább lehet őséget teremet
arra, hogy a közmű-vagyont az önkormányzatnak ingyenesen felajánló üzemeltet ő és az
önkormányzat pályázat nélkül koncessziós szerződést kössön, és ezzel maradéktalanul
megfeleljen a jogviszony a hatályos szabályozásnak .

5.§-hoz

A hatálybalépésr ől és deregulációról rendelkezik .



ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ
FIDESZ. — Magyar Polgári Szövetség

Dr. Kövér László

	

Képviselői önálló indítvány
az Országgyű lés Elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX.30.) Ogy . határozat 85 .* (1) bekezdés e
alapján „a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXYVI. törvény módosításáról” szóló
mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani .

Budapest, 2013 . február 25 .

yörgy István

képviselő

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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