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Összegző jelentés

az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú
törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/3624.) 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  –  2018.  december  6-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.

А  Bizottság  a  törvényjavaslathoz  benyújtott,  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
tárgyalását 2018. december 6-án lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú
törvények módosításáról szóló

T/3624. számú törvényjavaslathoz benyújtott,
T/3624/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítések:
Bt.: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
Ehat.: az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény
Fbkt.: a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény
Get.: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
Kt.: a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény
Tszt.: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
Tvt.: a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény
Ügkr. tv.: az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény
Vet.: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § új c) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

14. §

A Bt.
c) 49. § 36. pontjában a „gyorsforgalmi utak földművei” szövegrész helyébe a „gyorsforgalmi
utak és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított közlekedésfejlesztési
projektek földművei” szöveg,

lép.
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 17. § (1) bekezdés - Tszt. 4. § (1) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

17. §

(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  (a  továbbiakban:  Hivatal)  az  e  törvény
hatálya alá tartozó és hatáskörébe utalt létesítmények és engedélyesek tekintetében]

„c)  jóváhagyja  az  e  törvény  hatálya  alá  tartozó  engedélyest  érintő,  a  19.  §  (1)
[bekezdés]bekezdése szerinti  cégjogi  eseményeket,  valamint  az  engedélyesben  történő
befolyásszerzéseket;”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Tszt. 5. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Tszt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az az engedélyes, amely az éves beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban:  [Szt.) ]számvitelről szóló törvény)  9/A. §-a alapján az IFRS-ek szerint készíti el, a
felügyeleti díj meghatározása során az engedélye alapján végzett tevékenységéből származó előző
évi nettó árbevételét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.)
40/B. § és 40/C. [§]§-a alapján állapítja meg azzal, hogy:

a)  a  megállapított  nettó  árbevételből  az  engedélye  alapján  végzett  tevékenységéből  származó
összeget  nem csökkentheti  a  Helyi  adó tv.  40/C.  §  (3)  bekezdés a)-c)  [pontjaiban]pontjában
felsorolt tételekkel, és
b) a számviteli politika változása esetén a változás évét követő év felügyeleti díjalapját növeli
azzal az összeggel, amellyel alacsonyabb, vagy csökkenti azzal az összeggel, amellyel nagyobb
felügyeleti díjalap adódik a számviteli politika változás eredményeként ahhoz képest, mintha az
engedélyes a számviteli politikáját nem változtatta volna meg.”
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Tszt. 5. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Tszt. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyes az első olyan évet követő év felügyeleti díjalapját, amelyről éves beszámolóját a
[Szt. ]számvitelről szóló törvény 9/A. §-a alapján az IFRS-ek szerint készíti, az évet megelőzően
folytatott  ügyletekből  fakadó  tranzakciókhoz  kapcsolódóan  növeli  azzal  az  összeggel,  amellyel
alacsonyabb, vagy csökkenti azzal az összeggel, amellyel nagyobb felügyeleti díjalap adódik ahhoz
képest, mintha az engedélyes az IFRS-ek szerinti beszámoló készítésére nem tért volna át.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Tszt. 8. § (4) bekezdés a) és b) pont
Módosítás jellege: módosítás

19. §

A Tszt. 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során az Fgytv.-ben foglalt jogkövetkezményeken kívül –
jogsértés megállapítása esetén – az alábbi jogkövetkezményeket is alkalmazhatja:

a)  a  távhőszolgáltató  [8.  §  ]az  (1)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltak  betartására
[kötelezés]kötelezése,
b) a távhőszolgáltató  [8. § ]az  (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettsége megsértése esetén,
amelyhez  jogszabály  vagy  üzletszabályzat  jogkövetkezményt  rendel,  a  jogkövetkezmény
megállapítása és teljesítésének előírása vagy a jogkövetkezmény alkalmazásának megtiltása, és”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 6.

4



Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Tszt. 18/A. § (3) bekezdés záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Tszt. 18/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyes
a) a villamosenergia-termelést és a távhőtermelést telephelyenkénti bontásban,
b) a távhőszolgáltató tevékenységet településenként szétválasztva, valamint
c) az egyéb tevékenységeit

az éves beszámolója vagy az egyszerűsített éves beszámolója (a továbbiakban együtt: beszámoló)
kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte
volna, amely esetén az engedélyes tevékenység elkülönült bemutatása az a) pont [alá eső ]szerinti
esetben telephelyenként,  a b) pont  [alá eső ]szerinti  esetben településenként  önálló mérleget és
összköltség  eljárással  készült  eredménykimutatást  jelent.  Az  engedélyes  köteles  a  beszámoló
könyvvizsgálatát elvégeztetni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Tszt. 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A Tszt.  „Társaság  átalakulása,  alaptőke-változás,  befolyásszerzés  engedélyezése”  című  alcíme
helyébe a következő alcím lép:

„(2) [Az (1) bekezdésben meghatározott ]A cégjogi eseménnyel összefüggésben a cégjegyzékbe
való  bejegyzésre  vagy  változásbejegyzésére  irányuló  kérelmet  a  cégbírósághoz  a  Hivatal
határozatával együtt kell benyújtani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/8.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Tszt. 19. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A Tszt.  „Társaság  átalakulása,  alaptőke-változás,  befolyásszerzés  engedélyezése”  című  alcíme
helyébe a következő alcím lép:

„(4) Bármely engedélyes vállalkozásban a szavazatok huszonöt,  ötven vagy hetvenöt százalékát
meghaladó, valamint száz százalékát elérő közvetlenül birtokolt szavazati jogot biztosító részvény,
üzletrész  vagy  közvetlen  szavazati  jog  szerzéséhez  (a  [továbbiakban:  ]továbbiakban  együtt:
befolyásszerzés)  és  az  ehhez  fűződő  jogok  gyakorlásához  a  [befolyásszerző  félnek  ]
befolyásszerzőnek a Hivatal előzetes hozzájárulását kell kérnie.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § - Tszt. 19. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

22. §

A Tszt.  „Társaság  átalakulása,  alaptőke-változás,  befolyásszerzés  engedélyezése”  című  alcíme
helyébe a következő alcím lép:

„(7)  A (4)  bekezdésben meghatározott  hozzájáruló határozat  hiányában a befolyásszerző  [fél  ]a
részesedései tekintetében a társasággal szemben – az osztalékra való jogosultságot kivéve – jogot
nem  gyakorolhat,  továbbá  a  részvénykönyvbe  nem  jegyezhető  be  vagy  a  tagjegyzékben  nem
tüntethető  fel.  A  részvénykönyvbe,  tagjegyzékbe,  valamint  a  cégjegyzékbe  való  bejegyzésre
irányuló kérelmet a Hivatal hozzájáruló határozatával együtt kell benyújtani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 25. §
Módosítás jellege: kiegészítés

25. §
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A Tszt. a következő 61/C. §-sal egészül ki:

„61/C. §

E  törvénynek  az  energetikai  tárgyú  törvények,  valamint  egyes  klímapolitikai  és  adózási  tárgyú
törvények módosításáról szóló 2018. évi …. törvénnyel megállapított  5. §-át első alkalommal a
2019. évi felügyeleti díjbevallás során – a 2018. évi árbevételre vonatkozóan – kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. § - Fbkt. 14. §
Módosítás jellege: módosítás

29. §

Az Fbkt. a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. §

Ez a törvény a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU
rendelet  hatályon kívül helyezéséről szóló,  2017. október 25-i  [(EU) 2017/1938 ]2017/1938/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

30. §

Az Fbkt.
a)  4.  §  (3)  bekezdésében  a  „994/2010/EU  [rendelet”]rendeletben” szövegrész  helyébe  a
„2017/1938/EU [rendelet” ]európai parlamenti és tanácsi rendeletben” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (1) bekezdés - Vet. 27. § (2a) és (2b) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

38. §

(1) A Vet. 27. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  [Az  elosztó  hálózatra  történő  csatlakozást  igénylő  kiserőmű  esetében  az  (1)  és  (2)
bekezdésben  foglaltakat  úgy  kell  alkalmazni,  hogyha  ]Ha  a  kiserőmű  a  csatlakozási  pont
kialakítását középfeszültségen, a kiserőmű elhelyezésére szolgáló telek határán igényli, akkor az
elosztó  köteles  ezt  az  igényt  –  figyelembe  véve  a  (2)  és  a  (2b)  bekezdésben  foglaltakat  is  –
teljesíteni.

(2b) Ha az adott csatlakozási szerződések megkötése előtt több, egymással szomszédos telephelyen
létesítendő kiserőmű nyújt be elosztó hálózatra vonatkozó csatlakozási igényt, akkor a csatlakozási
pontokat  –  a  (2a)  bekezdéstől  [eltérve]eltérően –  úgy  is  ki  lehet  jelölni,  hogy  a  hálózati
csatlakozások közös kapcsolóberendezésben valósuljanak meg,  de az  egyes  csatlakozási  pontok
egyike sem lehet 500 méternél messzebb az adott kiserőmű elhelyezésére szolgáló telek határától.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 14.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 48. § (1) bekezdés - Vet. 93. § (1)-(2a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

48. §

(1) A Vet. 93. § (1)-(2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A befolyásszerző  [fél ]– a (2) bekezdés szerinti esetek kivételével – köteles haladéktalanul a
Hivatal tudomásulvételét kérni, ha bármely villamosenergia-ipari vállalkozásban a közvetlenül és
közvetve birtokolt,  szavazati jogot biztosító részvényének, üzletrészének vagy szavazati  jogának
aránya  eléri  vagy meghaladja  az  öt,  tíz,  tizenöt,  húsz,  huszonöt,  harminc,  harmincöt,  negyven,
negyvenöt,  ötven,  hetvenöt,  nyolcvan,  nyolcvanöt,  kilencven,  kilencvenegy,  kilencvenkettő,
kilencvenhárom,  kilencvennégy,  kilencvenöt,  kilencvenhat,  kilencvenhét,  kilencvennyolc,
kilencvenkilenc százalékot, vagy eléri a száz százalékot (a  [továbbiakban: ]továbbiakban együtt:
befolyásszerzés).

8



(2)  Bármely  villamosenergia-ipari  vállalkozásban  a  szavazatok  huszonöt,  ötven  vagy  hetvenöt
százalékát  meghaladó,  valamint  száz százalékát  elérő közvetlen befolyásszerzéshez és  az ehhez
fűződő jogok gyakorlásához a Hivatal előzetes hozzájárulása szükséges.

(2a)  Nem kell  a  Hivatal  előzetes  hozzájárulása a  (2)  bekezdésben foglaltak  szerint  jóváhagyott
mértékek elérését  követően mindaddig,  amíg  az  újabb befolyásszerzéssel  a  [befolyást  szerző ]
befolyásszerző el nem éri a Hivatal előzetes hozzájárulásához kötött (2) bekezdés szerinti következő
mértéket, az (1) bekezdésben meghatározott tudomásulvétel kérése iránti kötelezettség alól azonban
a befolyásszerző nem mentesül.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 15.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 50. § - Vet. 105/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

50. §

A Vet. 105/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„105/A. §

(1)  Az  integrált,  valamint  a  több  engedéllyel  rendelkező  villamosenergia-ipari  vállalkozás
könyvvizsgálója  [a  számvitelről  szóló  törvény  ]az  Szt.  szerinti  éves  beszámolóhoz  kiadott
független  könyvvizsgálói  jelentésben  köteles  igazolni,  hogy  a  vállalkozás  által  kidolgozott  és
alkalmazott  számviteli  szétválasztási  szabályok,  valamint  az  egyes  tevékenységek  közötti
tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 16.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Vet. 107. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

51. §

A Vet. XIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(2) A Hivatal  a lefolytatott  jelentős piaci erő  eljárás alapján a jelentős piaci erővel rendelkező
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engedélyesre vagy az érintett piac valamennyi engedélyesére olyan indokolt és arányos mértékű
kötelezettséget szab ki, amely előmozdítja a hatékony verseny kialakulását és fenntartását. Ilyen
kötelezettség lehet különösen:”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 17.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. § - Vet. 107. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

51. §

A Vet. XIII. fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(4) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a Gazdasági Versenyhivatal  [külön ]
jogszabályban meghatározott hatásköreit.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 18.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 55. § - Vet. 143. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

55. §

A Vet. 143. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A [142. § (6) bekezdés szerinti ]kiegyenlítő fizetés végrehajtása érdekében a Hivatal elnöke a
kiegyenlítő  fizetések  mértékét  és  formáját,  továbbá  a  kiegyenlítő  fizetés  elszámolási  szabályait
rendeletben állapítja meg.”

T/3624/2/18-19. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 19.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 56. § - Vet. 144. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

56. §

A Vet. 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A [142. § (6) bekezdés szerinti ]kiegyenlítő fizetés nem minősül az átviteli rendszerirányító
bevételének, és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 71. § (1) bekezdés c)
pontja szerint nem tartozik bele az általános forgalmi adó alapjába, az átviteli rendszerirányító azt
más célra nem fordíthatja és köteles azt egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni. Az átviteli
rendszerirányító  köteles  a  kiegyenlítő  fizetés  végrehajtása  érdekében  létrehozott  elkülönített
számlán  kezelt  pénzeszközöket  és  azok  pénzkezelési  költségeivel  csökkentett  nettó  hozamát
kötelezettségként kimutatni.”

T/3624/2/18-19. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
18., 19. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 20.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 59. § - Vet. 161. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

59. §

A Vet. 161. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az az engedélyes, amely az éves beszámolóját az Szt. 9/A. §-a alapján az IFRS-ek szerint
készíti  el,  a  felügyeleti  díj  meghatározása  során  az  engedélye  alapján  végzett  tevékenységéből
származó előző évi nettó árbevételét a [helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban:
]Helyi adó tv.[)] 40/B. § és 40/C. [§]§-a alapján állapítja meg azzal, hogy:

a)  a  megállapított  nettó  árbevételből  az  engedélye  alapján  végzett  tevékenységéből  származó
összeget  nem csökkentheti  a  Helyi  adó tv.  40/C.  §  (3)  bekezdés a)-c)  [pontjaiban]pontjában
felsorolt tételekkel, és
b) a számviteli politika változása esetén a változás évét követő év felügyeleti díjalapját növeli
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azzal az összeggel, amellyel alacsonyabb, vagy csökkenti azzal az összeggel, amellyel nagyobb
felügyeleti díjalap adódik a számviteli politika változás eredményeként ahhoz képest, mintha az
engedélyes a számviteli politikáját nem változtatta volna meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 21.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § - Vet. 178/O. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

61. §

A Vet. a következő 178/O. §-sal egészül ki:

„178/O. §

(1)  §  E  törvénynek  az  energetikai  tárgyú  törvények,  valamint  egyes  klímapolitikai[,
közműszolgáltatási] és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló 2018. évi …. törvénnyel (a
továbbiakban:  Mód.  4.  törvény)  megállapított  27.  §  (2a)  és  (2b)  bekezdésében  foglaltakat  a
folyamatban  lévő  azon  ügyekben  is  alkalmazni  kell,  amelyek  esetében  a  hálózati  csatlakozási
szerződést  az  e  törvénynek  a  Mód.  4.  törvénnyel  megállapított  27.  §  (2a)  és  (2b)  bekezdése
hatálybalépésének napjáig még nem kötötték meg. A hálózati csatlakozási szerződés megkötését
követően  a  felek  közös  megegyezéssel  módosíthatják  a  hálózati  csatlakozási  szerződést,
figyelemmel a Mód. 4. törvénnyel megállapított 27. § (2a) és (2b) bekezdésben foglaltakra is.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 22.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 61. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Vet. 178/O. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5)  E  törvénynek  a  Mód.  4.  törvénnyel  megállapított  161.  §-át  első  alkalommal  a  2019.  évi
felügyeleti díjbevallás során – a 2018. évi árbevételre vonatkozóan – kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 23.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § 5. pont
Módosítás jellege: módosítás

63. §

A Vet.
5.  27.  §  (3b)  bekezdés  b)  pont  bc)  alpontjában  a  „működtetése[,].”  szövegrész  helyébe  a
„működtetése, vagy” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 24.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § 
Módosítás jellege: módosítás

63. §

A Vet.
1. 5. § (1) bekezdésében a „rendszerszintű szolgáltatások” szövegrész helyébe a „rendszerszintű
szolgáltatások – kivéve a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás –” szöveg,
2. 5. § (5) bekezdésében az „az üzemi szabályzatban” szövegrész helyébe „a villamosenergia-
ellátási szabályzatokban” szöveg,
3.  13.  §  (3)  bekezdés  b)  pont  bb)  alpontjában  a  „villamos  energiáról  szóló  törvény  egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.)” szövegrész
helyébe a „Vhr.-ben” szöveg,
4. 27. § (3b) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „átakító- és” szövegrész helyébe az „átalakító-
és” szöveg,
5.  27.  §  (3b)  bekezdés  b)  pont  bc)  alpontjában  a  „működtetése,”  szövegrész  helyébe  a
„működtetése, vagy” szöveg,
6. 33/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy cseréjét,” szövegrész helyébe a „ , cseréjét vagy
leszerelését,” szöveg,
7. 33/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „vagy cseréjének,” szövegrész helyébe a „ , cseréjének
vagy leszerelésének,” szöveg,
8. 40. § (4) bekezdésében a „(4b)” szövegrész helyébe a „(4a)” szöveg,
9. 47/A. § (4) bekezdésében a „munkanapon” szövegrész helyébe a „24 órán belül” szöveg,
10.  53.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  a  „,valamint  a  szűkületkezelési  eljárásokban  történő
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együttműködés keretében az átviteli rendszerirányító” szövegrész helyébe az „, a szűkületkezelési
eljárásokban  történő  együttműködés  keretében  az  átviteli  rendszerirányító,  vagy  a  szervezett
villamosenergia-piac által működtetett napon belüli piacon a termelő” szöveg,
11. 54. § (2) bekezdésében a „számviteli törvény” szövegrész helyébe az „Szt.” szöveg,
11. 57. §-át megelőző [alcímben ]alcím címében a „lakossági fogyasztókkal” szövegrész helyébe
a „felhasználókkal” szöveg,
12. 57. § (4) bekezdés b) pontjában az „alkalmazásának” szövegrész helyébe az „alkalmazásának
és érvényesítésének” szöveg,
13. 60.  § (3) bekezdésében és 63.  § (3) bekezdésében a „két  év alatt”  szövegrész helyébe a
„három év alatt” szöveg,
14. 72. § (1) bekezdésében az „a villamos energia termelői működési engedélyes” szövegrész
helyébe  az  „az  50  MW és az  ezt  meghaladó névleges  teljesítőképességű erőműre  vonatkozó
termelői működési engedélyes” szöveg,
15. 74. § (1) bekezdés b) pontjában a „villamosenergia-termelésének szüneteltetése,” szövegrész
helyébe  a  „villamosenergia-termelésének  szüneteltetése,  villamosenergia-termelés  újbóli
folytatása” szöveg,
16.  95.  §  (3)  bekezdésében  a  „visszaigazolását  vagy  hozzájárulását”  szövegrész  helyébe  a
„jóváhagyását” szöveg,
17.  96.  §  (1)  bekezdésében  a  „jelen  törvényben,  a”  szövegrész  helyébe  a  „törvényben,
kormányrendeletben, e törvény” szöveg,
18.  98.  §  (1)  bekezdésben  az  „A  96-97.  §-ban”  szövegrész  helyébe  az  „Az  57.  §  (5)
bekezdésében, a 95. § (6) bekezdésében, valamint a 96-97. §-ban” szöveg,
19.  105.  §  (3)  bekezdésében  a  „legalább  önálló  mérleget  és  eredménykimutatást  jelent.”
szövegrész  helyébe  a  „legalább  önálló  mérleget  és  eredménykimutatást,  valamint  az  azok
soraihoz fűzött magyarázatot jelent.” szöveg,
20.  105/A.  §  (4)  bekezdésében  a  „számviteli  beszámolóját”  szövegrész  helyébe  az  „éves
beszámolóját” szöveg,
21. 145. § (4) bekezdésében az „a Hivatal hagyja jóvá.” szövegrész helyébe az „a Hivatal hagyja
jóvá,  amely  árak  esetében  a  141.  §  (2)  bekezdésében  és  (4)-(9)  bekezdésében  foglalt
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.” szöveg,
22. 148. § (2) bekezdésében a „0,05 Ft/kWh” szövegrész helyébe „0 Ft/kWh” szöveg,
23. 148. § (3) bekezdésében a „0,09 Ft/kWh” szövegrész helyébe „0,08 Ft/kWh” szöveg,
24. 168. § (2) bekezdésének b) pontjában a „piacelemzés alapján jelentős piaci erővel rendelkező
engedélyes azonosítására vagy kötelezettség előírására irányuló” szöveg helyébe a „jelentős piaci
erő” szöveg,
25.  178/SZ.  §  (2)  bekezdésében  a  „közvetve”  szövegrész  helyébe  a  „közvetve  semmilyen
formában” szöveg

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 25.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § új 21. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

63. §

A Vet.
21. 144. § (3) bekezdésében az „a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 40. pontja”
szövegrész helyébe az „a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.)
52. § 40. pontja” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 26.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 63. § új 25. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

63. §

A Vet.
25. 178/J. § (4) bekezdésében az „a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény” szövegrész helyébe
az „az Szt.” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 27.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 64. § (1) bekezdés 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

64. §

(1) Hatályát veszti a Vet.
9.  170.  §  (1)  bekezdés  21.  pontjában  [a]az „[  ],  a  kapcsolt  mérlegkör  tagsági  szerződés”
szövegrész,
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A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 28.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - Get. 56. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

69. §

A Get. III. fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(2) A Hivatal  a lefolytatott  jelentős piaci erő  eljárás alapján a jelentős piaci erővel rendelkező
engedélyesre vagy az érintett piac valamennyi engedélyesére olyan indokolt és arányos mértékű
kötelezettséget szab ki, amely előmozdítja a hatékony verseny kialakulását és fenntartását. Ilyen
kötelezettség lehet különösen:”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 29.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 69. § - Get. 56. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

69. §

A Get. III. fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„(4) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a Gazdasági Versenyhivatal  [külön ]
jogszabályban meghatározott hatásköreit.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 30.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 76. § - Get. 120. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

76. §
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A Get. 120. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Az integrált, valamint a több engedéllyel rendelkező földgázipari vállalkozás könyvvizsgálója
[a  számvitelről  szóló  törvény  ]az  Sztv.  szerinti  éves  beszámolóhoz  kiadott  független
könyvvizsgálói  jelentésben köteles  igazolni,  hogy a  vállalkozás  által  kidolgozott  és  alkalmazott
számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti tranzakciók árazása
biztosítják a vállalkozás üzletágai közötti keresztfinanszírozás-mentességet.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 31.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 78. § (1) bekezdés - Get. 123. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

78. §

(1) A Get. 123. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A befolyásszerző  [fél ]– a (2) bekezdés szerinti esetek kivételével – köteles haladéktalanul a
Hivatal tudomásulvételét kérni, ha bármely földgázipari vállalkozásban a közvetlenül és közvetve
birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének, üzletrészének, vagy szavazati jogának aránya eléri
vagy meghaladja az öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven,
hetvenöt,  nyolcvan,  nyolcvanöt,  kilencven,  kilencvenegy,  kilencvenkettő,  kilencvenhárom,
kilencvennégy,  kilencvenöt,  kilencvenhat,  kilencvenhét,  kilencvennyolc,  kilencvenkilenc
százalékot, vagy eléri a száz százalékot (a [továbbiakban: ]továbbiakban együtt: befolyásszerzés).”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 32.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (1) bekezdés - Get. 129. § (1a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

81. §

(1) A Get. 129. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b)
bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az az engedélyes, amely az éves beszámolóját a Sztv. 9/A. §-a alapján az IFRS-ek szerint
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készíti  el,  a  felügyeleti  díj  meghatározása  során  az  engedélye  alapján  végzett  tevékenységéből
származó előző évi nettó árbevételét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban:
Helyi adó tv.) 40/B. § és 40/C. [§]§-a alapján állapítja meg azzal, hogy:

a)  a  megállapított  nettó  árbevételből  az  engedélye  alapján  végzett  tevékenységéből  származó
összeget  nem csökkentheti  a  Helyi  adó tv.  40/C.  §  (3)  bekezdés a)-c)  [pontjaiban]pontjában
felsorolt tételekkel, és
b) a számviteli politika változása esetén a változás évét követő év felügyeleti díjalapját növeli
azzal az összeggel, amellyel alacsonyabb, vagy csökkenti azzal az összeggel, amellyel nagyobb
felügyeleti díjalap adódik a számviteli politika változás eredményeként ahhoz képest, mintha az
engedélyes a számviteli politikáját nem változtatta volna meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 33.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 81. § (2) bekezdés 
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Get. 129. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
[(A ](Az e törvényben meghatározott eljárásokban az Ákr. szabályait az e törvényben, valamint a
Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalról  szóló  2013.  évi  XXII.  törvényben
meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni. A Hivatal eljárásában az ügyintézési
határidő)

„f) a jelentős piaci erő eljárásban 8 hónap.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 34.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 82. § - Get. 130/B. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

82. §

A Get. 130/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tárgyalások lezárását megelőzően a miniszter előzetes véleményezés céljából  [az (EU) ]a
2017/684 európai parlamenti és tanácsi határozat 5. cikk (1) és (2) bekezdésében foglalt időtartamra
megküldi az Európai Bizottság részére a megállapodás vagy a módosítás tervezetét és azok összes
mellékletét,  valamint a megállapodásokban hivatkozott  egyéb szövegeket  [az (EU) ]a  2017/684

18



európai parlamenti és tanácsi határozat 3. cikkével összhangban.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 35.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § - Get. 146/O. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

89. §

A Get. XVIII. fejezete a következő 146/O. §-sal egészül ki:

„(3) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú
törvények  módosításáról  szóló  2018.  évi  ….  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Mód.  8.  törvény)
megállapított 10. § (2) bekezdésében meghatározott tanúsítványt első alkalommal 2019. július 1-
jéig kell a Hivatal számára benyújtani.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 36.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 89. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(2) A Get. 146/O. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E törvénynek a Mód. 8. törvénnyel megállapított 129. § (1) és (1b) bekezdését első alkalommal
a 2019. évi felügyeleti díjbevallás során – a 2018. évi árbevételre vonatkozóan – kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 37.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § (1) bekezdés - Get. 159. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

90. §
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(1) A Get. 159. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Ez  a  törvény  a  földgázellátás  biztonságának  megőrzését  szolgáló  intézkedésekről  és  a
994/2010/EU rendelet  hatályon kívül helyezéséről  szóló,  2017. október  25-i  [(EU) 2017/1938 ]
2017/1938/EU  európai parlamenti  és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 38.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 90. § (2) bekezdés - Get. 159. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Get. 159. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  Ez  a  törvény  a  tagállamok  és  harmadik  országok  által  kötött  kormányközi  energiaügyi
megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus
létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i [(EU)
2017/684  ]2017/684/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  határozat  végrehajtásához  szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 39.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § új 5. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

91. §

A Get.
5. 48. § (4) bekezdésében a „számviteli törvény szerinti” szövegrész helyébe az „Sztv. szerinti”
szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 40.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
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Módosítópont: T/3624/2/40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 91. § 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

91. §

A Get.

9. 100/A. § (2) bekezdés  b) pont  ba)  [pontjában]alpontjában a „10 m3/óra feletti” szövegrész

helyébe a „10 m3/óra és az a feletti” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 41.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 94. §
Módosítás jellege: kiegészítés

94. §

A Tvt. 18. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) E törvénynek az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2018. évi …. törvénnyel megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját az
egyetemes  szolgáltatást  igénybe  vevő  lakossági  földgázfogyasztók  részére  biztosított  téli
rezsicsökkentésről  szóló  kormányrendelet  alapján  véglegesen  átadott  pénzeszközre  vonatkozóan
első alkalommal a 2018. évi adókötelezettség megállapításakor kell alkalmazni.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 42.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 96. § - Ügkr. tv. 38. § (5) és (5a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

96. §

Az Ügkr. tv. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a)
bekezdéssel egészül ki:
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„(5)  Az  ESD-egységek  értékesítéséből  származó  bevételt  az  üvegházhatású  gázok  hazai
kibocsátásának  csökkentését  célzó  tevékenységek,  intézkedések  támogatására  és  az
energiahatékonyságról,  a  2009/125/EK  és  a  2010/30/EU  irányelv  módosításáról,  valamint  a
2004/8/EK  és  a  2006/32/EK  irányelv  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló,  2012.  október  25-i
2012/27/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  [2012/27/EU  ]irányelvi  célok  hazai  elérésére  kell
fordítani.

(5a)  A miniszter  az  ESD-egységek  értékesítéséből  származó  bevételek  felhasználásáról  a  Zöld
Beruházási Rendszer keretében gondoskodik[ külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően].”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 43.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 101. § - Kt. 44. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

101. §

A Kt. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Központi  Statisztikai  Hivatal  adatszolgáltatása nem terjedhet  ki  a  hivatalos  statisztikáról
szóló törvény szerinti egyedi adatokra.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 44.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 105. § - Ehat. 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

105. §

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.) 3. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A jelentős korszerűsítéssel járó energiahatékonyság-javító intézkedést, továbbá a várható és elért
energiamegtakarítást,  beleértve  az  energiaellátás,  -továbbítás  és  -elosztás,  valamint  az  energia
végfelhasználása  terén  elért  azon  megtakarítást  is,  amely  hozzájárul  a  2.  §  (1)  bekezdésében
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meghatározott  nemzeti  energiahatékonysági  célkitűzés  teljesítéséhez,  a  Nemzeti
Energiahatékonysági Cselekvési Tervben kell ismertetni a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel,  valamint  a  nemzeti  energiahatékonysági  cselekvési  tervekre  vonatkozó  minta
létrehozásáról szóló, 2013. május 22-i 2013/242/EU bizottsági határozattal összhangban.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 45.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 107. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2)  Az Ehat.  6.  §  l)  pontja  helyébe a  következő rendelkezés  lép,  és a  §  a következő m)  és n)
[pontokkal]ponttal egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 46.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § (3) bekezdés - Ehat. 21/B. § (5c) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Ehat. 21/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a)-
(5c) bekezdéssel egészül ki:

„(5c) Szakmai gyakorlati időként az e törvény [végrehajtási rendeletében ]végrehajtására kiadott
rendeletben  meghatározott  szakirányú  szakképzettség  megszerzését  igazoló  oklevél  kiállítását
követően teljesített, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlat fogadható el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 47.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/47.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § (5) bekezdés - Ehat. 21/B. § (10) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Ehat. 21/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8)-(22)
bekezdéssel egészül ki:
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„(10)  Az  energetikai  szakreferens  - a  [bekövetkezéstől  ]változás  bekövetkezésétől  számított  8
napon  belül  - bejelenti  a  Hivatal  számára  a  természetes  személy  energetikai  szakreferensek
névjegyzékében nyilvántartott adatai tekintetében bekövetkezett változást. A bejelentés azon adatok
tekintetében,  amelyeket  más  nyilvántartás  közhitelesen  tartalmaz,  úgy  is  teljesíthető,  hogy  az
adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle az energetikai szakreferens kéri
– 8 napon belül értesíti a Hivatalt. Az energetikai auditori és energetikai szakreferensi névjegyzékbe
egyaránt felvett  személynek elegendő az egyik névjegyzék vonatkozásában bejelentést  tennie,  a
Hivatal az adatváltozást az általa vezetett további névjegyzéken is átvezeti.”

T/3624/2/47-48. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
47., 48. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 48.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § (5) bekezdés - Ehat. 21/B. § (16) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Ehat. 21/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8)-(22)
bekezdéssel egészül ki:

„(16)  Az  energetikai  szakreferens  szervezet  - a  [bekövetkezéstől  ]változás  bekövetkezésétől
számított  8  napon  belül  - bejelenti  a  Hivatalnak  az  energetikai  szakreferens  szervezetek
névjegyzékében  nyilvántartott  adataiban  bekövetkezett  változást.  A  bejelentés  azon  adatok
tekintetében,  amelyeket  más  nyilvántartás  közhitelesen  tartalmaz,  úgy  is  teljesíthető,  hogy  az
adatváltozásról  a közhiteles nyilvántartást  vezető szerv -  ha ezt  tőle  az energetikai  szakreferens
szervezet kéri – 8 napon belül értesíti a Hivatalt. Az energetikai auditáló szervezetek és energetikai
szakreferens szervezetek névjegyzékében egyaránt szereplő gazdálkodó szervezetnek elegendő az
egyik névjegyzék vonatkozásában bejelentést tennie, a Hivatal az adatváltozást az általa vezetett
további névjegyzéken is átvezeti.”

T/3624/2/47-48. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
47., 48. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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Háttéranyagpont sorszáma: 49.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 111. § (5) bekezdés - Ehat. 21/B. § (20) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Ehat. 21/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8)-(22)
bekezdéssel egészül ki:

„(20) Az éves  nyilvántartási  díj  megfizetésének elmulasztása esetén a  Hivatal  8 napos  határidő
tűzésével felhívja a nyilvántartási díj fizetésére kötelezettet a kötelezettség teljesítésére, a határidő
eredménytelen elteltét követően a Hivatal a kötelezettet törli a névjegyzékből.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 50.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 130. § 20. és 21. pont
Módosítás jellege: módosítás

130. §

Az Ehat.
20. 35. § (2) bekezdésében a „28. § (3) bekezdése szerinti  éves  továbbképzést és 39. § szerinti
megújító szakmai vizsgát” szövegrész helyébe a „28. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakmai
vizsgát,  valamint  a  28.  §  (3)  bekezdése  szerinti  továbbképzést  és  megújító  szakmai  vizsgát”
szöveg,
21. 35.  § (3) bekezdésében a „jogosult  tagja vagy alkalmazottja  [útján folytathatja” ]útján”
szövegrész  helyébe  a  „jogosult,  a  vele  munkaviszonyban,  munkavégzésre  irányuló  egyéb
jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban álló energetikai auditor útján” szöveg,

lép.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 51.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 132. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 2. alcím, az 5. alcím, az 54-56. §, a 60. § (4) bekezdése, a [61. §, a ]63. § 22. és 23. pontja, a
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93. § (2) és (3) bekezdése, a 9. alcím és a 100. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 18. §, a 22. §, a 25. §, a 47-49. §, az 51. §, az 59. §, a [81]61. § [(1)](2) bekezdése,
a  [112]69. §, a  [115]77-78. §, a  [116]81. §  (1) bekezdése, a 89. §  (2) bekezdése és a  [117. §]11.
alcím a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

Háttéranyagpont sorszáma: 52.
Benyújtó: Gazdasági bizottság
Módosítópont: T/3624/2/52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § - Bt. 5. § (4a) bekezdés a) pont ab) alpont

…kitermelt [ásványi 
nyersanyag 
érték]ásványinyersanyag-érték,
…

2. 2. § - Bt. 6. § (3) bekezdés a) pont ab) alpont

… díj, jogosulatlanul… 
…kitermelt [ásványi 
nyersanyag 
érték]ásványinyersanyag-érték,
…

3. 6. § - Bt. 26/B. § (5) bekezdés
…a [bányatelek bejegyzés ]
bányatelek-bejegyzés ingatlan-
nyilvántartásból …

4. 9. § - Bt. 43. § (9) bekezdés …és [elosztói]-elosztói,…

5. 11. § - Bt. 43/C. § (6) bekezdés

…kitermelt [ásványi 
nyersanyag érték ]
ásványinyersanyag-érték 
esetében …

6. 12. § - Bt. 49. § 1. pont nyitó szövegrész … [mely]amely a…

7. 18. § - Tszt. 5. § (1) bekezdés

…árbevételének [0,075 %-
a]0,075%-a.… 
… volt[,] vagy… 
…árbevétel [0,075 %-a]0,075%-
a.… 
…különbözet [0,075 %-ával ]
0,075%-ával a …

8. 49. § - Vet. 95. § (5) bekezdés … módosításáig[,] vagy…

9. 50. § - Vet. 105/A. § (2) bekezdés … [melyet]amelyet a…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

10. 59. § - Vet. 161. § (1) bekezdés

…árbevételének [0,075 %-
a]0,075%-a.… 
… volt[,] vagy… 
…árbevétel [0,075 %-a]0,075%-
a.… 
…különbözet [0,075 %-ával ]
0,075%-ával a …

11. 63. § 22. pont …helyébe a „0 …

12. 63. § 23. pont …helyébe a „0,08 …

13. 65. § - Get. 10. § (1) bekezdés
…amely [internet 
alapon]internetalapon,…

14. 73. § (1) bekezdés - Get. 71. § (5a) bekezdés … megszakítható, vagy…

15. 73. § (2) bekezdés - Get. 71. § (9) bekezdés … alkalmazni, figyelemmel…

16. 76. § - Get. 120. § (6) bekezdés … [melyet]amelyet a…

17. 78. § (2) bekezdés - Get. 123. § (7c) bekezdés … megszegése[,] vagy…

18. 81. § (1) bekezdés - Get. 129. § (1) bekezdés

…árbevételének [0,075 %-
a]0,075%-a.… 
… volt[,] vagy… 
…árbevétel [0,075 %-a]0,075%-
a.… 
…különbözet [0,075 %-ával ]
0,075%-ával a …

19.
93. § (1) bekezdés - A távhőszolgáltatás 
versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. 
törvény 6. § (2) bekezdés b) pont

…lakossági [földgáz fogyasztók
]földgázfogyasztók részére …

20. 93. § (2) bekezdés - Tvt. 6. § (2) bekezdés b) pont
…lakossági [földgáz fogyasztók
]földgázfogyasztók részére …

21. 100. § - Kt. 23. §
… [melyből]amelyből 
mindkét…

22. 101. § - Kt. 44. § (1) bekezdés
…járművek [üzemanyag-
tartályba]üzemanyagtartályba 
betöltött…

23. 101. § - Kt. 44. § (2) bekezdés a) pont
a [Biztonsági]biztonsági 
készlet…

24. 101. § - Kt. 44. § (4) bekezdés
…rendelkezésükre 
[bocsájtja]bocsátja.

25. 107. § (2) bekezdés - Ehat. 6. § n) pont … [mely]amely keretében…

26. 110. § - Ehat. 20. § (3) bekezdés … [ide értve ]ideértve a …

27. 111. § (3) bekezdés - Ehat. 21/B. § (5b) bekezdés
…továbbképzésben 
[résztvevőkről ]részt vevőkről 
és …

28. 111. § (5) bekezdés - Ehat. 21/B. § (21) bekezdés … auditor[,] vagy…
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29. 111. § (5) bekezdés - Ehat. 21/B. § (22) bekezdés … auditorok[,] vagy…

30. 113. § - Ehat. 21/E. § (2) bekezdés d) pont
…felületen [közzé tett ]közzétett
információval …

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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