
T/13142/141. szám 
 

 

 
Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a távhőszolgáltatásról szóló T/13142. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/13142/136. sz. egységes javaslattal) 
 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság) megvitatta a távhőszolgáltatásról szóló, T/13142/136. számon beterjesztett 
egységes javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13142/135. és 137-140. számú 
zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Az Előterjesztő a T/13142/135. sz. módosító javaslata helyett T/13142/137. számon új 
változatot nyújtott be. 
 Az Előterjesztő a T/13142/137. sz. módosító indítvány 6., 7., 8., 12., 14. valamint 11. 
pontjának 48. § (1) bekezdésre vonatkozó részét visszavonta. 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 1. § (3) bekezdése a) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 /(3) E törvény rendelkezéseit / 
 
 "a) az erőművek távhőtermelő létesítményeire a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. 
törvény (a továbbiakban: VET. [Vet.]);" 
 

T/13142/137/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/1. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
 
___________ 
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2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. § g) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában / 
 
 "g) felhasználó: a távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott 
esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására 
vonatkozóan közüzemi szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a 
tulajdonosok közössége [[(]a társasház, a lakásszövetkezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közös tulajdon esetén a 
tulajdonostársak[)]]. Abban az esetben, ha a távhőfelhasználás a több személy tulajdonában 
lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek 
tulajdonosa is lehet. 
 
 A felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó:  
 ga) lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, 
tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes 
épületrészek tulajdonosa;  
 
 gb) egyéb felhasználó: a ga) pontban nem említett épület, építmény tulajdonosa, 
tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes 
épületrészek tulajdonosa;" 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 3., 4., 7., 13., 17., 19., 

20., 22., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/1. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. § l) pont lb) alpontjánaka következő 
módosítását javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában 
 
 l) hőközpont: a hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására, 
mennyiségének szabályozására, illetőleg a távhő átadására szolgáló technológiai berendezés. 
A hőközpont lehet termelői hőközpont, szolgáltatói hőközpont és felhasználói hőközpont:/ 
 
 "lb) szolgáltatói hőközpont: több épület vagy építmény távhővezeték-hálózat útján 
történő hőellátása céljából, az ellátandó épületeken[,] vagy építményeken kívül, vagy azok 
egyikében elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, mennyiségének 
szabályozására, elosztására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. A szolgáltatói 
hőközpontokkal azonos módon kell kezelni azokat a kazánházakat, melyekből – hőközpont 
közbe iktatása nélkül – közvetlenül történik a fogyasztók hőellátása." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 4., 7., 13., 17., 19., 

20., 22., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/13142/139/2. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. § v) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "v) üzletszabályzat: a működési engedélyt kiadó közigazgatási szerv által jóváhagyott és 
az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség által véleményezett szabályzat, amely a helyi 
szolgáltatási sajátosságok figyelembevételével szabályozza a távhőszolgáltató működését és 
meghatározza a távhőszolgáltató kötelezettségeit és jogait, szabályozza a távhőszolgáltató és a 
felhasználó szerződéses viszonyát, a mérés és elszámolás rendjét, valamint a szolgáltatónak a 
felhasználóval, a fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel és a felhasználók társadalmi 
érdek-képviseleti szervezeteivel (a továbbiakban: felhasználói [érdek-képviselet] 
érdekképviselet) való együttműködését." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 7., 13., 17., 19., 

20., 22., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/3. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

5.   Az Előterjesztő az egységes javaslat 3. § t) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /3. § E törvény alkalmazásában/ 
 
 "t) távhőtermelő létesítmény: az erőmű távhőszolgáltatási célra hőt termelő 
létesítménye, távhőt előállító fűtőmű, kazántelep, kazán, hulladékégető mű, geotermikus 
energiát távhőszolgáltatás céljára kitermelő vagy más megújuló energiát [(pl.: biokazán, 
hőszivattyú, napkollektor)], hőszivattyú energiáját és hulladékhőt hasznosító távhőtermelő 
berendezés;" 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/2. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
 

6.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 5. §-át új (4)-(11) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
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 "5. § (1) A Hivatal eljárásában az ügyintézés határideje 90 nap. A Hivatal határozata 
ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. 
A bíróság a Hivatal határozatát jogosult megváltoztatni. A Hivatal határozatát az 
energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá 
nyilvánítja. 

 
 (2) A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi. A Hivatal részére felügyeleti 

tevékenységéért a hatáskörébe tartozó engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, 
amelynek mértéke az engedélyes tevékenysége előző évi nettó árbevételének 0,05%-a. 
 
 (3) A Hivatal eljárásáért a külön jogszabályban meghatározott igazgatási-szolgáltatási 
díjat kell fizetni. 
 
 (4) A Hivatal a hivatalból indult eljárás megindításáról az ismert ügyfelet, a kérelemre 
indult eljárásról az ismert ellenérdekű, illetve az érintett ügyfelet 15 napon belül értesíti. 
 
 (5) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Hivatal a kérelem beérkezésétől 
számított 20 napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 
jogkövetkezményére történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel. 
 
 (6) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezési eljárásban a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 15. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlanok tulajdonosai és 
használói nem minősülnek ügyfélnek. 
 
 (7) Amennyiben a Hivatal szakértőt rendel ki, indokolt esetben a szakvélemény 
megérkezéséig az eljárást felfüggesztheti. 
 
 (8) A Hivatal az eljárása során a külön jogszabályban meghatározott szakhatóság, 
illetve szakhatóságok közreműködését veszi igénybe. Amennyiben a Hivatal és a megkeresett 
szakhatóság, illetve a megkeresett szakhatóságok egymással – egészben vagy részben – 
ellentétes egyedi előírást állapítanak meg vagy feltételt támasztanak, a Hivatalnak és az 
érintett szakhatóságnak, illetve szakhatóságoknak egyeztetést kell lefolytatniuk, amelyet 
legkésőbb 30 napon belül le kell zárniuk. 
 
 (9) A Hivatal felügyeleti szerve a 4. §-ban meghatározott eljárásokban nem 
gyakorolhatja a Ket. 115. § (2) bekezdésében meghatározott felügyeleti jogkörét. 
 
 (10) A Hivatal a végrehajtást a Ket. 127. § szerinti feltételek teljesülésétől, illetve a 
végrehajtás megindítására irányuló kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül rendeli el. 
 
 (11) A Hivatal felügyeleti szerve a 4. §-ban meghatározott eljárásokban nem rendelheti 
el a Hivatal jogerős határozata végrehajtásának felfüggesztését." 
 

T/13142/137/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 41., 43. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/17. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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7.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. § c) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /7. § A területileg illetékes települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a fővárosi 
önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: önkormányzat jegyzője):/ 
 
 "c) megküldi véleményezésre a távhőszolgáltató üzletszabályzatát a fogyasztóvédelmi 
felügyelőségeknek[.];" 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 13., 17., 19., 

20., 22., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/4. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

8.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. § h) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /7. § A területileg illetékes települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a fővárosi 
önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: önkormányzat jegyzője):/ 
 
 "h) az önkormányzat jegyzőjének eljárásában az ügyintézés határideje 60 nap, 
engedélyezési eljárások esetében 90 nap. Az önkormányzat jegyzőjének határozata ellen nincs 
helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. A bíróság az 
önkormányzat jegyzőjének határozatát jogosult megváltoztatni. Az önkormányzat jegyzője [a] 
határozatát az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá nyilvánítja." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/5. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

9.   Az Előterjesztő az egységes javaslat 7. § h) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /7. § A területileg illetékes települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a fővárosi 
önkormányzat főjegyzője (továbbiakban: önkormányzat jegyzője):/ 
 
 "h) az önkormányzat jegyzőjének eljárásában az ügyintézés határideje 60 nap, 
engedélyezési eljárások esetében 90 nap. Az önkormányzat jegyzőjének határozata ellen nincs 
helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni. A bíróság az 
önkormányzat jegyzőjének határozatát jogosult megváltoztatni. Az önkormányzat jegyzője a 
határozatát az energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajthatóvá [nyilvánítja] nyilváníthatja." 
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Indokolás: Lásd a T/13142/137/3. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

10.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 9. § b) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /9. § A Hivatal hatósági fogyasztóvédelmi feladatai ellátása során/ 
 
 "b) a fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek kérelmére 
[rendelkezésére] rendelkezésükre bocsátja mindazokat az adatokat, információkat, amelyek 
az engedélyesnek a Hivatal által kiadott engedélyéhez kötött tevékenységével és a 
felhasználói érdekekkel egyaránt kapcsolatosak, valamint a fogyasztóvédelmi felügyelőségek 
8. §-ban foglalt feladatának ellátásához szükségesek." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/6. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

11.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 10. § a) pontjának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 /10. § Az önkormányzat jegyzője / 
 
 "a) a fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek kérelmére 
[rendelkezésére] rendelkezésükre bocsátja mindazokat az adatokat, információkat, amelyek 
az engedélyesnek az önkormányzat jegyzője által kiadott engedélyéhez kötött 
tevékenységével és a felhasználói érdekekkel egyaránt kapcsolatosak, valamint a 
fogyasztóvédelmi felügyelőségek 8. §-ban foglalt feladatának ellátásához szükségesek. Ennek 
keretében a távhőszolgáltatást érintő képviselő-testületi előterjesztéseket előzetesen 
véleményezteti;" 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/7. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

12.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 13. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A Hivatal által az e törvény alapján jogerős határozattal kiadott, létesítési és 
távhőtermeléssel kapcsolatos [jogerős határozattal kiadott] engedélyek, engedély-
módosítások, engedély-visszavonások rendelkező részét és azok indokolását az e törvény 
végrehajtásáról szóló külön jogszabályban meghatározott módon kell nyilvánosságra hozni. A 
Hivatal az egyéb jogerős határozatait közzéteheti." 
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Indokolás: Lásd a T/13142/139/8. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

13.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 14. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Amennyiben a létesítmény megfelel a vonatkozó jogszabályokban és a 
szakhatósági határozatokban rögzített követelményeknek – beleértve a környezetvédelmi 
követelményeket –, kérelemre a létesítési engedélyt ki kell adni." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 17., 19., 20., 

22., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/9. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

14.   Az Előterjesztő az egységes javaslat 17. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "17. § [(1)] Ha a távhő termelésére engedélyt kérő egyúttal távhőszolgáltatásra is kíván 
működési engedélyt kérni, azt a 16. § előírásainak figyelembevételével, önálló szolgáltatói 
működési engedélyként kell kérni és kiadni." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/4. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

15.    Az Előterjesztő az egységes javaslat 19. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) Ha az engedélyes a Hivatal engedélyezési hatáskörébe tartozik, és a Hivataltól 
villamosenergia-termelésre működési engedéllyel is rendelkezik, az (1) bekezdés a)-d) 
pontjában szabályozott esetekben a VET. [Vet.] rendelkezéseit is alkalmazni kell." 
 

T/13142/137/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/1. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
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16.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 22. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) Az előmunkálati jogot a [Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet] területi 
műszaki biztonsági felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) engedélyezi, amelynek 
határozata ellen a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: MMBH) lehet 
jogorvoslattal élni. Az eljárás részletes szabályait a kormány e törvény végrehajtására kiadott 
rendelete tartalmazza." 
 

T/13142/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 18., 38. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/5. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

17.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "23. § (1) Távhővezeték-hálózat vagy annak részét képező vezeték, közterületnek, 
közútnak és vasúti pályának (a továbbiakban együtt: közterület) nem minősülő idegen 
ingatlanon történő elhelyezésére és üzemeltetésére kártalanítás ellenében, hatósági 
határozattal vezetékjog létesíthető a távhőszolgáltató javára, ha az az ingatlan használatát 
lényegesen nem akadályozza. Nem kell vezetékjogot megállapítani a közterületen létesített 
távhővezeték-hálózatra[,] vagy annak részét képező vezetékre és annak idegen ingatlant érintő 
biztonsági övezetére. Ebben az övezetben építmény létesítése esetén, ha az építmény 
használati jellege indokolja, az illetékes vezetékjogot engedélyező hatóság kötelezheti az 
engedélyest a biztonsági övezet csökkentésére." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 19., 20., 

22., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/10. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

18.   Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A vezetékjogot a [területi Műszaki Biztonsági Felügyelet] felügyelőség 
engedélyezi, amelynek határozata ellen [a Magyar Műszaki Bizottsági Hivatalhoz] az 
MMBH-hoz lehet jogorvoslatért fordulni. A vezetékjog iránti kérelemhez csatolandó műszaki 
leírásokat, helyszínrajzokat, ütemtervet a kormány az e törvény végrehajtására kiadott 
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rendeletében meghatározott tartalommal, méretben és példányszámban az engedélyesnek kell 
elkészíteni." 
 

T/13142/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 38. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/5. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

19.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 23. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A vezetékjogot a területi Műszaki Biztonsági Felügyelet engedélyezi, amelynek 
határozata ellen a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatalhoz lehet jogorvoslattal élni. 
A vezetékjog iránti kérelemhez csatolandó műszaki leírásokat, helyszínrajzokat, ütemtervet a 
kormány az e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott tartalommal, 
méretben és példányszámban az engedélyesnek kell elkészítenie." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 17., 20., 

22., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/11. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

20.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 27. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A vezetékjog megszűnése esetén[,] az engedélyes – a vezetékjog megszűnésével 
egyidejűleg – köteles kérni az ingatlan-nyilvántartásból való törlést. Ennek elmulasztása 
esetén – az engedélyes költségére – az ingatlan tulajdonosa is jogosult kérni a vezetékjog 
törlését. Az ingatlantulajdonos kérelmének teljesítéséhez szükséges nyilatkozatot a vezetékjog 
jogosultja köteles kiadni. A vezetékjog jogosultja köteles az ingatlantulajdonosnak a 
vezetékjog ingatlan-nyilvántartásból való törlésével kapcsolatban felmerült kiadásait 
megtéríteni." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 17., 19., 

22., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/12. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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21.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 28. § (3) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "(3) A használati jog alapítását és a fizetendő kártalanítás mértékét az illetékes 
önkormányzat jegyzője határozattal állapítja meg az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) meghatározott módon." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/13. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

22.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 29. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Megszűnik a használati jog, ha az engedélyes a használati joggal terhelt ingatlanon 
a szolgáltatói hőközpontot a használati jog keletkezésétől számított öt éven belül nem építi 
meg[,] vagy azt véglegesen eltávolítja. Megszűnik a használati jog a felek megállapodásával 
is." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 17., 19., 

20., 25., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/14. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

23.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő az egységes javaslat 40. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "40. § (1) A távhőszolgáltató jogosult az élet-, egészség- vagy a vagyonbiztonság 
veszélyeztetése, a szolgáltatói berendezés üzemzavara esetén, valamint más módon el nem 
végezhető munkák elvégzéséhez a távhőszolgáltatást a szükséges legkisebb felhasználói 
körben és időtartamban szüneteltetni. [A távhőszolgáltatás szünetelése miatt a felhasználói 
berendezésekben keletkezett károkat, ha a szolgáltatás szünetelésében a felhasználó 
vétlen, a szolgáltató köteles megtéríteni.] " 
 

T/13142/138/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/138/1. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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24.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő az egységes javaslat 42. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "42. § [A 41. § szerinti korlátozásból, illetőleg] A távhőszolgáltatás szünetelése miatt 
a felhasználói berendezésekben keletkezett károkat, ha a szolgáltatás szünetelésében a 
felhasználó vétlen, a szolgáltató köteles megtéríteni. Ezen túlmenően a 40. § szerinti 
szüneteltetésből [származó károkért – a 40. § (1) bekezdésben foglaltak kivételével –], 
illetőleg a 41. § szerinti korlátozásból eredő károkért a távhőszolgáltatót kártalanítási 
kötelezettség nem terheli." 
 

T/13142/138/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/138/2. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

25.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 43. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A távhőszolgáltató a felhasznált távhő mennyiségét az önkormányzat képviselő-
testületének rendeletében meghatározott helyen, a hőközpontban[,] vagy – amennyiben a 
hiteles hőmennyiségmérés feltételei rendelkezésre állnak[,] – a hőfogadó állomáson köteles 
hiteles hőmennyiségmérővel mérni és elszámolni." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 17., 19., 

20., 22., 26., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/15. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

26.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 43. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Szolgáltatói hőközpontban történő hőmennyiségmérés esetén[,] a szolgáltatott 
távhő elszámolásának alapja a hőközpontban hitelesen mért hőmennyiség, a hőfogadó 
állomáson elhelyezett egyéb mérőműszer pedig a szolgáltatói hőközpontban lévő 
hőmennyiségmérő költségmegosztója." 
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T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 17., 19., 

20., 22., 25., 27., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/16. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

27.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 44. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A távhőszolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettség és más pénztartozás a 
társasház tulajdonostársait és a lakásszövetkezet tagjait nem terheli egyetemlegesen. 
Épületrészenként külön-külön történő díjfizetés [estén] esetén a felhasználó az egyes 
díjfizetők, továbbá a díjfizető más díjfizetők díjtartozásának megfizetéséért nem tartozik 
felelősséggel." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 17., 19., 

20., 22., 25., 26., 32., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/17. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

28.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 45. § (3) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(3) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 

1992. évi LXIII. törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak 
biztosítania kell, hogy a díjfizető, illetőleg a felhasználó az adatkezelővel való 
szerződéskötés előtt és a szerződés teljesítése során bármikor megismerhesse, hogy az 
adatkezelő mely adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezel.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/9. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

29.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 45. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban: Avtv.) meghatározott tájékoztatáson kívül a 
szolgáltatónak biztosítania kell, hogy a díjfizető, illetőleg a felhasználó az adatkezelővel való 
szerződéskötés előtt és a szerződés teljesítése során bármikor megismerhesse, hogy az 
adatkezelő mely adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezel." 
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Indokolás: Lásd a T/13142/139/18. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
 

30.   Az Előterjesztő az egységes javaslat 45. § (5) bekezdés b) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok közül az adatkezelés céljához 
szükséges adatok átadhatóak:/ 
 
 "b) az engedélyes megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a 
forgalmazás kezelését, a [fogyasztási] felhasználási helyek műszaki felülvizsgálatát, illetőleg 
az ügyfélszolgálati tájékoztatást végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek;" 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/10. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

31.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 48. § (1) bekezdésének a következő 
szerkezeti és tartalmi módosítását javasolja: 
 
 "48. § (1) [Új távhőszolgáltató-rendszer létesítésekor a beruházó költségére meg 
kell valósítani a mérés szerinti elszámolás feltételeit felhasználói hőközpont létesítésével, 
vagy hőfogadó állomási méréssel, ha ez a mérés az épületenkénti elszámolás célját 
szolgálja, továbbá a hőmennyiség szabályozását.] Új távhőszolgáltató-rendszer 
létesítésekor a beruházó költségére meg kell valósítani
 
 a) a hőmennyiség szabályozását, továbbá 
 b) a mérés szerinti elszámolás feltételeit felhasználói hőközpont létesítésével vagy 
hőfogadó állomási méréssel, ha ez a mérés az épületenkénti elszámolás célját szolgálja." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/19. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

32.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) A távhőszolgáltató[:] 
 
 a) a távhőszolgáltatást felfüggesztheti, ha a felhasználó vagy a díjfizető a 49. § (2) 
bekezdés c)-d) pontjaiban meghatározott szerződésszegést követi el vagy a távhőszolgáltatás 
díját az önkormányzatnak az áralkalmazás és a díjfizetés feltételeit megállapító rendeletében 
meghatározott határidőn túl nem[,] vagy késedelmesen fizeti meg;  
 
 b) a távhőszolgáltatást felfüggesztheti vagy a közüzemi szerződést felmondhatja, ha a 
felhasználó vagy a díjfizető a 49. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szerződésszegést 
követi el;  



 -  14  - 

 
 c) a közüzemi szerződést felmondhatja, ha a felhasználó vagy a díjfizető a 49. § 
(2) bekezdésének g) pontjában meghatározott szerződésszegést követi el." 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 17., 19., 

20., 22., 25., 26., 27., 39. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/20. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

33.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. § (8) bekezdése bevezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(8) [A távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre a] Az illetékes 
önkormányzat jegyzője elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a 
felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé:" 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/11. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

34.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 57. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "57. § (1) A távhő legmagasabb hatósági árának megállapításával kapcsolatos 
szabályokat az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Ámt.) tartalmazza." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/21. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

35.  Az Alkotmányügyi bizottság az egységes javaslat 57. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az engedélyes köteles nyilvántartási és elszámolási rendszerét úgy kialakítani, 
hogy az megfeleljen az [ártörvényben és az adatvédelmi törvényben] Ámt.-ben és a 
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvényben előírtaknak, és tegye lehetővé az árak és díjak átláthatóságát." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/140. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslattal: - az Előterjesztő képviselője egyetért
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36.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 57. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az engedélyes köteles nyilvántartási és elszámolási rendszerét úgy kialakítani, 
hogy az megfeleljen az [ártörvényben és az adatvédelmi törvényben] Ámt.-ben és az 
Avtv.-ben előírtaknak, és tegye lehetővé az árak és díjak átláthatóságát." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/22. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
 

37.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 58. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A távhőszolgáltató a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról 
szóló 1994. évi XLVIII. törvény [hatályba lépését] hatálybalépését megelőzően idegen 
ingatlanon megépült és üzembe helyezett, közterületnek nem minősülő idegen ingatlanon 
működő távhővezeték-hálózat vagy annak részét képező vezeték tekintetében, amennyiben 
azok elhelyezésére a vezetékjog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon 
nem történt meg, az ingatlan fekvése szerint illetékes területi műszaki biztonsági 
felügyelőségtől (a továbbiakban: felügyelőség) 2010. december 31-ig kérheti, hogy 
fennmaradási engedélyt adjon ki, amelyben a vezetékjog fennálltát, és a keletkezésének 
időpontját a felügyelőség megállapítja. A felügyelőség jelen rendelkezés szerinti eljárására az 
[épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény] Étv. 48. 
§-ában foglalt rendelkezések megfelelően irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a felügyelőség 
műszaki-biztonsági okokból jogosult átalakítási kötelezettséget előírni, továbbá, hogy a 
távhőszolgáltatónak nem kell igazolnia építési jogosultságát. A felügyelőség vezetékjog 
fennálltát megállapító fennmaradási engedélye az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre 
alkalmas okirat." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/23. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

38.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 58. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) A távhőszolgáltató a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról 
szóló 1994. évi XLVIII. törvény hatályba lépését megelőzően idegen ingatlanon megépült és 
üzembe helyezett, közterületnek nem minősülő idegen ingatlanon működő távhővezeték-
hálózat vagy annak részét képező vezeték tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a 
vezetékjog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, az 
ingatlan fekvése szerint illetékes [területi műszaki biztonsági felügyelőségtől (a 
továbbiakban: felügyelőség)] felügyelőségtől 2010. december 31-ig kérheti, hogy 
fennmaradási engedélyt adjon ki, amelyben a vezetékjog fennálltát, és a keletkezésének 
időpontját a felügyelőség megállapítja. A felügyelőség jelen rendelkezés szerinti eljárására az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-ában 
foglalt rendelkezések megfelelően irányadók, azzal az eltéréssel, hogy a felügyelőség 
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műszaki-biztonsági okokból jogosult átalakítási kötelezettséget előírni, továbbá, hogy a 
távhőszolgáltatónak nem kell igazolnia építési jogosultságát. A felügyelőség vezetékjog 
fennálltát megállapító fennmaradási engedélye az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre 
alkalmas okirat." 
 

T/13142/5. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16., 18. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/5. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

39.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 60. § (1) bekezdés f) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /60. § (1) A kormány rendeletben állapítja meg / 
 
 "f) a fűtéshez és a használati [melegvíz készítéshez] melegvíz-készítéshez felhasznált 
hőmennyiség külön történő meghatározásának módját és feltételeit [43. § (3)];" 
 

T/13142/139/1-4., 9-12., 14-17., 20., 24. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 7., 13., 17., 19., 

20., 22., 25., 26., 27., 32. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/24. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

40.   Az Előterjesztő az egységes javaslat 60. § (2) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A gazdasági és közlekedési miniszter rendeletben/ 
 
 "a) a pénzügyminiszterrel egyetértésben megállapítja a Hivatal részére fizetendő díjak 
mértékét és a díjak fizetésére vonatkozó részletes szabályokat (5. § (2)-(3) bekezdés);" 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/13. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

41.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "61. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. július 1-jén lép 

hatályba, ezzel egyidejűleg a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény hatályát 
veszti. 
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 (2) Az 5. § (4)-(11) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 2005. november 1-jén lépnek 
hatályba." 

T/13142/137/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 43. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/17. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

42.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) [A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény] A Ket. 183. §-a nem lép hatályba. " 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/17. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

43.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (4) bekezdésében a törvény 5. § (4)-
(12) bekezdéseinek az elhagyását javasolja  (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(4) A törvény 5. §-a a következő (4)-(12) bekezdésekkel egészül ki:  
 
„(4) A Hivatal a hivatalból indult eljárás megindításáról az ismert ügyfelet, a kérelemre 
indult eljárásról az ismert ellenérdekű, illetve az érintett ügyfelet 15 napon belül értesíti.  
 
(5) Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a Hivatal a kérelem beérkezésétől 
számított 20 napon belül – megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 
jogkövetkezményére történő figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.  
 
(6) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezési eljárásban a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 15. § (2) bekezdésében meghatározott ingatlanok tulajdonosai és 
használói nem minősülnek ügyfélnek.  
 
(7) Amennyiben a Hivatal szakértőt rendel ki, indokolt esetben a szakvélemény 
megérkezéséig az eljárást felfüggesztheti.  
 
(8) A Hivatal az eljárása során a külön jogszabályban meghatározott szakhatóság, illetve 
szakhatóságok közreműködését veszi igénybe. Amennyiben a Hivatal és a megkeresett 
szakhatóság, illetve a megkeresett szakhatóságok egymással – egészben vagy részben – 
ellentétes egyedi előírást állapítanak meg vagy feltételt támasztanak, a Hivatalnak és az 
érintett szakhatóságnak, illetve szakhatóságoknak egyeztetést kell lefolytatniuk, amelyet 
legkésőbb 30 napon belül le kell zárniuk.  
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(9) A Hivatal engedélyezési eljárása során az elektronikus ügyintézés szabályai nem 
alkalmazhatóak.  
 
(10) A Hivatal felügyeleti szerve a 4. §-ban meghatározott eljárásokban nem 
gyakorolhatja a Ket. 115. § (2) bekezdésében meghatározott felügyeleti jogkörét.  
 
(11) A Hivatal a végrehajtást a Ket. 127. § szerinti feltételek teljesülésétől, illetve a 
végrehajtás megindítására irányuló kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül 
rendeli el.  
 
(12) A Hivatal felügyeleti szerve a 4. §-ban meghatározott eljárásokban nem rendelheti 
el a Hivatal jogerős határozata végrehajtásának felfüggesztését.”]  
 
 [(5)] (4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII. törvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „A) Termékek” cím alatt a 
hatósági áras alábbi termékek helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
 
 
Termékszám 

(BTO) Megnevezés A hatósági ár 
megállapítója 

403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által 
közvetlenül vagy közvetve lakossági 
távhőszolgáltatási célra értékesített gőz ára, 
ha az e célra lekötött hőteljesítmény az 
adott településen az 50 MW-ot 
meghaladja; 

gazdasági és közlekedési 
miniszter 

403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által 
közvetlenül vagy közvetve lakossági 
távhőszolgáltatási célra értékesített 
melegített víz ára, ha az e célra lekötött 
hőteljesítmény az adott településen az 50 
MW-ot meghaladja; 

gazdasági és közlekedési 
miniszter 

 
 [(6)] (5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az árak 
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának 
az „A) termékek” cím alatt a „403010-ből villamosenergia-termelői engedéllyel nem 
rendelkező villamosmű által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített 
gőz ára” és a „települési önkormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – képviselő-
testülete” szövegrész, valamint a „403010-ből villamosenergia-termelői engedéllyel nem 
rendelkező villamosmű által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített 
melegített víz ára” és a „települési önkormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – 
képviselő-testülete” szövegrész. 
 
 [(7)] (6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII. törvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „B) szolgáltatások” cím alatt 
a „714-26-2 Lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díja” szövegrész helyébe a „(714-26-
2) Távhőszolgáltatás csatlakozási díja és lakossági távhőszolgáltatás díja” szövegrész lép." 
 

T/13142/137/17. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 41. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/13142/137/17. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

44.   Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (4) bekezdésében a törvény 5. § (9) 
bekezdésének az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(9) A Hivatal engedélyezési eljárása során az elektronikus ügyintézés szabályai 
nem alkalmazhatóak.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/15. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

45.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az [árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény] Ámt. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „A) Termékek” cím alatt 
a hatósági áras alábbi termékek helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
Termékszám 

(BTO) Megnevezés A hatósági ár 
megállapítója 

403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által 
közvetlenül vagy közvetve lakossági 
[távhőszolgáltatási] távhő-szolgáltatási 
célra értékesített gőz ára, ha az e célra 
lekötött hőteljesítmény az adott településen 
az 50 MW-ot meghaladja; 

gazdasági és közlekedési 
miniszter 

403010-ből a villamosenergia-termelői engedélyes által 
közvetlenül vagy közvetve lakossági 
[távhőszolgáltatási] távhő-szolgáltatási 
célra értékesített melegített víz ára, ha az e 
célra lekötött hőteljesítmény az adott 
településen az 50 MW-ot meghaladja; 

gazdasági és közlekedési 
miniszter 

" 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/25. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

46.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (6) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az [árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény] Ámt. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának az „A) 
[termékek] Termékek” cím alatt a „403010-ből villamosenergia-termelői engedéllyel nem 
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rendelkező villamosmű által közvetlenül vagy közvetve [távhőszolgáltatási] távhő-
szolgáltatási célra értékesített gőz ára” és a „települési önkormányzat – fővárosban a Fővárosi 
Önkormányzat – képviselő-testülete” szövegrész, valamint a „403010-ből villamosenergia-
termelői engedéllyel nem rendelkező villamosmű által közvetlenül vagy közvetve 
[távhőszolgáltatási] távhő-szolgáltatási célra értékesített melegített víz ára” és a „települési 
önkormányzat – fővárosban a Fővárosi Önkormányzat – képviselő-testülete” szövegrész." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/26. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

47.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(7) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az [árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény] Ámt. Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „B) [szolgáltatások] 
Szolgáltatások” cím alatt a „714-26-2 Lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díja” 
szövegrész helyébe a „(714-26-2) Távhőszolgáltatás csatlakozási díja és lakossági 
távhőszolgáltatás díja” szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/139/27. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 

48.   Az Előterjesztő az egységes javaslat 61. § (7) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(7) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjának „B) szolgáltatások” cím alatt a 
„714-26-2 Lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás díja” szövegrész helyébe a „[(714-26-
2)] 40.30.90.0 Távhőszolgáltatás csatlakozási díja és lakossági távhőszolgáltatás díja” 
szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/13142/137/16. számú módosító javaslat 
indokolását.  

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. április 11. 
 

 
Dr. Vastagh Pál s.k.,  

az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 
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