
T/15720/93. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és 

vallásügyi bizottságának 
 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

 
 

Területfejlesztési   
bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 
T/15720. számú törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi 
jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság), 
Környezetvédelmi bizottsága, valamint Területfejlesztési bizottsága megvitatta a villamos 
energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról, T/15720. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/15720/6-92. számú módosító javaslatokat. 
 
 Visszavont módosító javaslatok: T/15720/41., /42. (Szabó József, Göndör István és 
Podolák György), T/15720/46. (Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay 
Gábor), T/15720/49., /50., /60., /61., /78. (Podolák György és Szalay Gábor), T/15720/65., 
/82. (Deák András), T/15720/92. (Balla György és Lázár Mózes). Ezeket a módosító 
javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 A Gazdasági bizottság – mint első helyen kijelölt bizottság – döntése szerint az ajánlás 
65., 81., 92. és 93. pontjaiban foglalt módosító javaslatok a Házszabály 94. § (3) bekezdésére 
tekintettel nem házszabályszerűek. 
 
 A Területfejlesztési bizottság a módosító javaslatokat 2005. május 23-i (hétfői) ülésén 
tárgyalja. 
 

_____________________ 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 2. § (5) 
bekezdésében a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 
3. § 27. pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(5) A VET 3. §-ának 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "27. közvetlen vezeték: közcélúnak, illetve fogyasztói vezetéknek nem minősülő 
vezeték vagy hálózati elem, amely természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, illetőleg 
ezek csoportját (a továbbiakban együtt: közvetlen vezetéken keresztül ellátott 
villamosenergia-felhasználó) [olymódon] oly módon köt össze erőművel, hogy 
 
 a) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó és az erőmű  a 
közcélú hálózathoz nem csatlakozik, 
 b) az erőmű, kiserőmű, a közüzemi nagykereskedő, a közüzemi szolgáltató vagy a 
villamosenergia-kereskedő tulajdonában álló, illetve annak működéséhez szükséges 
létesítmény (a továbbiakban: saját létesítmény) ellátására szolgál, vagy  
 
 c) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználónak az erőmű, a 
kiserőmű, illetve villamosenergia-kereskedő által történő ellátására szolgál[.];" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (6) bekezdésében a VET 3. § 29. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(6) A VET 3. §-ának 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "29. megújuló energia: a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél-, és 
vízenergia, valamint biomassza), nyert energia, továbbá hulladéklerakóból, illetve 
szennyvízkezelő létesítményből származó gázból, valamint biogázból előállított energia;" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (6) bekezdésében a VET 3. § 29. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(6) A VET 3. §-ának 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "29. megújuló energia: [a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél-, 
és vízenergia, valamint biomassza), továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő 
létesítményből származó gázból, valamint biogázból előállított energia] megújuló 
energiaforrásokból nyert energia (nap-, szél-, geotermikus- és vízenergia, valamint a 
biomassza), amely a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll vagy 
újratermelődik, továbbá a hulladék- és szennyvízkezelés során keletkező gázokból (biogázok) 
előállított energia;" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (6) bekezdésében a VET 3. § 29. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(6) A VET 3. §-ának 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
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 "29. megújuló energia: [a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél-, 
és vízenergia, valamint biomassza), továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő 
létesítményből származó gázból, valamint biogázból előállított energia] megújuló 
energiaforrásokból nyert – nem fosszilis – energia (nap-, szél-, geotermikus- és vízenergia, 
valamint a biomassza), amely a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll 
vagy újratermelődik, továbbá a hulladék- és szennyvízkezelés során keletkező gázokból 
(biogázok) előállított energia;" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 2. § (6) bekezdésében a VET 3. § 29. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(6) A VET 3. §-ának 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "29. megújuló energia: a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél-, és 
vízenergia, valamint biomassza), nyert energia, továbbá [hulladéklerakóból, illetve 
szennyvízkezelő létesítményből származó gázból, valamint biogázból] a hulladék- és 
szennyvízkezelés során keletkező gázból – biogázból – előállított energia;" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa István és Csige Tamás képviselők a törvényjavaslat 
2. § (6) bekezdésében a VET 3. § 29. pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(6) A VET 3. §-ának 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "29. megújuló energia: [a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél-, 
és vízenergia, valamint biomassza), továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő 
létesítményből származó gázból, valamint biogázból] megújuló energiaforrásból előállított 
energia;" 
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T/15720/70/2., /71-/75. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15., 38., 39., 41., 95., 96. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/70/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 2. § (6) bekezdésében 
a VET 3. § 29. pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/92. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

8.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 2. § (6) bekezdésében a VET 3. § 29. pontjának a következő módosítását és 
alpontokba szerkesztését javasolják: 
 
 /(6) A VET 3. §-ának 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "29. megújuló energia: 
 
 29.1. [a nem fosszilis energiaforrásokból (geotermikus, nap-, szél-, és vízenergia, 
valamint biomassza),] az időjárási körülményektől függő módon (nap- és szélenergia), és 
 
 29.2. az időjárási körülményektől nem függő módon (geotermikus energiából, 
vízenergiából, biomasszából közvetlenül vagy közvetve, továbbá hulladéklerakóból, illetve 
szennyvízkezelő létesítményből származó gázból, valamint biogázból)
 
 előállított energia;" 
 

T/15720/22/2-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23., 27., 36., 40., 52., 68., 

80., 97. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/22/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

9.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 2. § (8) bekezdésében 
a VET 3. § 42. pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(8) A VET 3. §-a a következő 42-45. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "42. gazdaságilag indokolt szükséglet: a hő vagy hűtés iránti igényt meg nem haladó 
mértékű, egy adott időszakra, jellegzetesen egy évre, megawattórában megadott kereslet, 
amelyet versenypiaci feltételek mellett, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés hiányában, a 
kapcsolt energiatermeléstől eltérő egyéb energia-előállító folyamaton keresztül elégítenének 
ki;" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/91. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 2. § (8) 
bekezdésében a VET 3. § 45. pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(8) A VET 3. §-a a következő 42-45. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "45. fogyasztói vezeték: fogyasztói berendezés ellátására szolgáló, közcélú hálózat 
részének, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő 
hálózati elem, vezeték, illetőleg [átalakító és kapcsoló berendezés] átalakító- és 
kapcsolóberendezés, amely az átviteli vagy [elosztóhálózathoz] elosztó hálózathoz közvetve 
vagy közvetlenül kapcsolódó fogyasztónak, felhasználónak, illetőleg ezek csoportjának 
ellátására szolgál." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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11.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 2. § (8) bekezdésében a VET 3. § 45. 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(8) A VET 3. §-a a következő 42-45. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 "45. fogyasztói vezeték: fogyasztói berendezés ellátására szolgáló, közcélú hálózat 
részének, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő, a csatlakozási pont után elhelyezkedő 
hálózati elem, vezeték, illetőleg átalakító és kapcsoló berendezés, amely az átviteli vagy 
elosztóhálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó [fogyasztónak,] felhasználónak, 
illetőleg ezek csoportjának ellátására szolgál." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/81. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 2. § (8) bekezdése felvezető szövegének módosítását és a VET 3. §-át új 46. 
ponttal javasolják kiegészíteni: 
 
 "(8) A VET 3. §-a a következő 42-[45.]46. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában/" 
 
 "46. előre fizető mérő: olyan fogyasztást szabályozó berendezés, amely a fogyasztás 
ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a villamosenergia-szolgáltatást." 
 

T/15720/23/2-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 34. és 79. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/23/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 2. § (8) 
bekezdésében a VET 3. §-át a következő új 46. ponttal javasolják kiegészíteni: 
 
 "(8) A VET 3. §-a a következő 42-[45.]46. ponttal egészül ki:" 
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 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 "46. Energiapolitikai Koncepció: az Országgyűlés által elfogadott dokumentum, amely 
rögzíti az ország energiaellátásával kapcsolatos célokat, valamint a célok érdekében használt 
kormányzati eszközöket, így különösen
 a) a jogalkotás irányelveit és ütemtervét, 
 b) a versenypolitika és a piacszabályozás elveit, 
 c) az állami beavatkozást igénylő energetikai területek felsorolását és a beavatkozás 
irányelveit, forrásait, 
 d) az állami intézményrendszer szerepét és alapvető feladatait, 
 e) az állami tulajdonban lévő energetikai vagyontárgyak szerepét." 
 

T/15720/86-/87., /89-/90. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17., 35., 37. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/90. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szabó József képviselők a 
törvényjavaslat 2. § (8) bekezdése felvezető szövegének módosítását és a VET 3. §-át új 46-
47. pontokkal javasolják kiegészíteni: 
 
 "(8) A VET 3. §-a a következő 42-[45.]47. [ponttal] pontokkal egészül ki:" 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 "46. alapvető szolgáltatás: a villamosenergia-szolgáltatásnak az a legkisebb mértéke, 
amit állampolgári jogon a természetes személy közüzemi fogyasztó számára akkor is 
biztosítani kell, ha annak ellenértékét megfizetni nem tudja;
 
 47. védelemre szoruló fogyasztó: az a természetes személy közüzemi fogyasztó, aki 
öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság vagy önhibáján kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén a megélhetéséhez szükséges alapvető szolgáltatás ellenértékének 
megfizetésére sem képes.”" 
 

T/15720/24/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 33. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/24/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa István és Csige Tamás képviselők a törvényjavaslat 
2. §-át új (9) bekezdéssel, a VET 3. § 46. pontjával javasolják kiegészíteni (a javaslat 
elfogadása esetén a 3. § 45. pontjának írásjele „ ; ” – jelölést kap): 
 
 "(9) A VET 3. §-a a következő 46. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 46. megújuló energiaforrás: nem fosszilis energiahordozó (geotermikus, nap-, szél-, és 
vízenergia, valamint biomassza), továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő 
létesítményből származó gáz, valamint a biogáz." 
 

T/15720/70/1., /71-/75. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 38., 39., 41., 95., 96. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/70/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

16.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új (9) bekezdéssel, a VET 3. § 
46. pontjával javasolja kiegészíteni: 
 
 "(9) A VET 3. §-a a következő 46. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 "46. felhasználó: a 84. § szerint a villamos energiát fogyasztói vezetéken keresztül 
vételező természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet a Ptk. 685. § c) pontjában 
meghatározott gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet)." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/80. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslatot új 3. §-sal, a VET 
4/A. §-ával javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "3. § A VET a következő új 4/A. §-sal egészül ki: 
 
 „4/A. § A Kormány kétévente jelentésben számol be az Országgyűlésnek az 
energiapolitikai koncepció megvalósulásáról.”" 
 

T/15720/86-/87., /90. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 35., 37. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/89. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

18.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 4. § (2) 
bekezdésében a VET 5. § a) pontja 9. alpontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) A VET 5. §-a a) pontjának 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
 
 a) meghatározza// 
 
 "9. a csatlakozó, összekötő és fogyasztói berendezések, valamint a potenciálisan 
robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek műszaki-
biztonsági minősítésének és [forgalombahozatalának] forgalomba hozatalának, valamint 
üzembe helyezésének szabályait," 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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19.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 4. §-át új (3) 
bekezdéssel, a VET 5. § a) pont 12. alpontjával javasolják kiegészíteni (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(3) A VET 5. § a) pontja a következő 12. alponttal egészül ki: 
 
 /A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter 
 
 a) meghatározza/ 
 
 „12. a lakossági közüzemi szolgáltatás nyújtásának feltételeire vonatkozó részletes 
szabályokat.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

20.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 4. § (4) 
bekezdése felvezető szövegének a módosítását és a VET 5. §-át új k) ponttal javasolják 
kiegészíteni: 
 
 "(4) A VET 5. §-a a következő j)-k) [ponttal] pontokkal egészül ki, és egyidejűleg az 
eredeti j) pont megjelölése [k)] l) pontra változik: 
 
 /A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)/ 
 
 "j) megállapítja a Magyar Energia Hivatalnak az i) pontban foglalt szabályok 
végrehajtásával kapcsolatos feladatai részletes szabályait, 
 
 k) meghatározza az árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok körét.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

21.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslatot új 5. §-sal, a 
VET 6. § (2) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "5. § A VET 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „(2) A Hivatal működését saját bevételeiből fedezi. A Hivatal részére felügyeleti 
tevékenységéért az engedélyesek felügyeleti díjat kötelesek fizetni, amelynek mértéke az 
engedélyes tevékenysége előző évi nettó árbevételének 0,05 %-a. A díjak körét, továbbá ha az 
engedélyes tevékenységéből nem keletkezik nettó árbevétel, a felügyeleti díj számításának 
alapjául szolgáló szabályokat a miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben 
állapítja meg. A Hivatal eljárásáért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási-
szolgáltatási díj mértékét, és a díjak fizetésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket a miniszter a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22.  Dr. Dávid Gyula képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában a VET 10. § felvezető 
szövegének a következő módosítását, valamint t) pontjának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /6. § A VET 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "10. § A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának [és 
a villamosenergia-piac hatékony működésének] felügyeletével, továbbá az egyenlő 
bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében " 
 
 "[t) figyelemmel kíséri a villamosenergia-piaci verseny jellemzőit, és ennek 
végrehajtása érdekében hatósági ellenőrzést végezhet,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/76. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 6. §-ában a VET 10. § k) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /6. § A VET 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „10. § A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és 
a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai 
körében/ 
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 "k) megállapítja, igazolja, valamint ellenőrzi a termelő vagy kiserőmű üzemeltetője által 
megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított villamos energia 
termeléséhez felhasznált erőforrást, valamint az azzal [előállítható] előállított villamos 
energia kötelezően átveendő mennyiségét," 
 

T/15720/22/1., /22/3-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 27., 36., 40., 52., 68., 

80., 97. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/22/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

24.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 6. §-ában a VET 
10. § n) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /6. § A VET 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „10. § A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és 
a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai 
körében/ 
 
 "n) jogosult az m) pontban meghatározott iratokról másolatot, kivonatot készíteni, 
feladatai ellátásához az engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni," 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 6. §-ában a VET 10. 
§-át a következő új q) ponttal javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § 
pontjainak betűjelzése értelemszerűen változik): 
 
 /6. § A VET 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „10. § A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és 
a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai 
körében/ 
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 „q) pályázatot ír ki lakossági közüzemi szolgáltatás nyújtására.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot a törvényjavaslat szövegéhez viszonyítottan vezettük fel. A módosító 
javaslat a hatályos törvény szövegéhez jelölte a módosítási szándékot. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

26.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 6. §-ában a VET 
10. §-át új zs) ponttal javasolják kiegészíteni: 
 
 /6. § A VET 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „10. § A Hivatal villamosenergia-ellátással, a villamosenergia-ellátás biztonságának és 
a villamosenergia-piac hatékony működésének felügyeletével, továbbá az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai 
körében/ 
 
 "z) végrehajtja a villamos energia határon keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről szóló, 2003. június 26-i 1228/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. és 10. cikkében meghatározott feladatokat, 
 
 zs) megalapítja az Energetikai Állandó Választottbíróságot." 
 

T/15720/28/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 28. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/28/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

27.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 7. §-ában a VET 10/A. §-át új (2) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a 
javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 /7. § A VET a 10. §-t követően a következő 10/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(2) Nem minősül az engedélyes (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegésének a külön 
jogszabályban meghatározott menetrendadási kötelezettség megsértése az átvételi 
kötelezettség alá eső, időjárási körülményektől függő módon megújuló energiából előállított 
villamos energia vonatkozásában." 
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T/15720/22/1-2., /22/4-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 23., 36., 40., 52., 68., 

80., 97. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/22/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 7. §-ában a VET 
10. §-a felvezető szövegének a következő módosítását, valamint új 10/B. §-sal javasolják 
kiegészíteni: 
 
 "7. § A VET a 10. §-t követően a következő 10/A. és 10/B. §-sal egészül ki:" 
 
 "10/B. (1) A Hivatal megalapítja az Energetikai Állandó Választottbíróságot.
 
 (2) Az Energetikai Állandó Választottbíróság hatáskörére, eljárására a 
választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Vbt.) rendelkezéseit a 
(3)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
 (3) Az Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának van helye az e törvény szerinti 
engedélyköteles tevékenységet folytató engedélyesek közötti, e törvény hatálya alá tartozó 
tevékenységekre vonatkozó jogszabályban, vagy az alapján kötött szerződésben foglalt 
jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást 
választottbírósági szerződésben kikötötték és az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek. 
 
 (4) A (3) bekezdésben meghatározott ügyekben kizárólag az Energetikai Állandó 
Választottbíróság eljárása köthető ki, ideértve a Vbt. 47. §-a alapján nemzetközinek minősülő 
ügyeket is; egyéb választottbíróság eljárásának kikötéséről szóló megállapodás helyébe az 
Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának kikötése lép. A kizárólagosság a belföldi 
székhelyű állandó választottbíróságok tekintetében áll fenn. 
 
 (5) Az Energetikai Állandó Választottbíróság eljárásának e § szerinti kikötése nem 
érinti a jelen törvény hatálybalépése előtt megkötött egyedi szerződésben a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörének 
kikötésére vonatkozó esetleges előírás érvényességét. Az ilyen kikötések alapján a jogvita 
választottbírósági rendezésére továbbra is – a felek eltérő rendelkezése hiányában – a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróságnak van hatásköre. 
 
 (6) Az Energetikai Állandó Választottbíróság választottbírói testületének tagjait a 
Hivatal elnöke jelöli ki meghatározott időre. Nem lehet az Energetikai Állandó 
Választottbíróság választottbírói testületének tagja a Hivatal elnöke, illetve a Hivatal egyéb 
alkalmazottja. 
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 (7) Az Energetikai Állandó Választottbíróság jogi személy. Székhelye Budapest. 
 
 (8) Az Energetikai Állandó Választottbíróság jogi személyiségét alapító okiratának a 
Hivatal hivatalos lapjában történő közzététele napjával nyeri el. A közzétételt a miniszter 
rendeli el az Energetikai Állandó Választottbíróság bejelentése alapján. A bejelentéshez 
mellékelni kell az alapító okiratot. 
 
 (9) Az Energetikai Állandó Választottbíróság egyeztető eljárás lefolytatására is jogosult 
a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény szabályainak megfelelően. 
 
 (10) Az Energetikai Állandó Választottbíróság alapító okiratában meg kell határozni: 
 a) a választottbíróság szervezeti rendjét, 
 b) az elnökség tagjai kijelőlésének szabályait, 
 c) a választottbíróság képviseletének rendjét, 
 d) az elnökség feladatait, jogkörét, 
 e) az alapítói hozzájárulás összegét. 
 
 (11) Az Energetikai Állandó Választottbíróság működésének forrásai: 
 a) alapítói hozzájárulások, 
 b) választottbírósági díjak, 
 c) a vagyon hozama, 
 d) egyéb bevételek. 
 
 (12) Az Energetikai Állandó Választottbíróság szervezete a választottbírói testületből, a 
testület tagjai közül kijelölt legalább három, legfeljebb öttagú elnökségből és a Gazdasági 
Hivatalból áll. 
 
 (13) Az elnökség az Energetikai Állandó Választottbíróság általános irányító szerve. Az 
elnökség kijelölésének és működésének szabályait az alapító okirat és az Energetikai Állandó 
Választottbíróság szabályzatai tartalmazzák. 
 
 (14) Az Energetikai Állandó Választottbíróságot harmadik személlyel szemben, bíróság 
és hatóságok előtt az elnökség tagjai, illetve az általuk arra felhatalmazott személyek 
képviselik az Energetikai Állandó Választottbíróság szabályzataiban meghatározott módon.”" 
 

T/15720/28/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 26. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/28/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

29.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 9. §-ában a VET 
13. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "9. § A VET 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és egyidejűleg az eredeti 
(2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik: 
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 „(2) A rendszerirányító, valamint a hálózati engedélyesek e fejezetben meghatározott 
feladataikat átlátható módon, [befolyásmentesen] és az egyenlő bánásmód követelményének 
megfelelően kötelesek végrehajtani.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

30.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 11. § (1) 
bekezdésében a VET 15. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /11. § (1) A VET 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) Az elosztó, a villamosenergia-kereskedő, a rendszerirányító, a közüzemi 
szolgáltató, a közüzemi nagykereskedő, az átviteli engedélyes és a szervezett villamosenergia-
piac engedélyese, valamint – a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a termelő, és a 
kiserőmű üzemeltetője köteles üzletszabályzatot kidolgozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

31.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 12. §-ában a 
VET 15/B. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /12. § A VET a 15. §-t követően a következő 15/A. és 15/B. §-okkal egészül ki:/ 
 
 "15/B. § (1) A közüzemi szolgáltató, a hálózati engedélyesek, az engedélyköteles 
kiserőmű üzemeltetője, a termelő és a villamosenergia-kereskedő (a továbbiakban együtt: 
adatkezelő) az 51. § (1) bekezdése szerint engedélyköteles tevékenységének végzése, 
valamint az ehhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, a teljesítésének figyelemmel 
kísérése, a szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá a szerződésből eredő egyéb 
követelések érvényesítése, valamint a villamosenergia-ellátási szabályzatokban foglalt 
együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a fogyasztó, 
valamint a külön jogszabályban meghatározott fizető azonosításához szükséges és elégséges, 
e törvény vagy a végrehajtására kiadott külön jogszabály szerint a szerződés tartalmát képező 
személyes adatot." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/31. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 12. §-át új (2) 
bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 
 "(2) Az adatkezelési jogosultság kifejezetten az engedélyezett tevékenységhez kötött. 
Integrált villamosenergia-ipari vállalkozások esetében az egyes engedélyeseknek biztosítaniuk 
kell a fogyasztói adatok elkülönített kezelését. Erre vonatkozóan szabályzatot kell 
kidolgozniuk, amit a Hivatal az üzletszabályzattal együtt hagy jóvá." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat pontosítást igényel, meg kell jelölni, hogy a javasolt normaszöveg a VET 
mely §-át egészítse ki. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/88. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szabó József képviselők a 
törvényjavaslat 13. §-át új (1) bekezdéssel, a VET 16. § (1) bekezdésével javasolják 
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege (2) bekezdés jelölést kap): 
 
 "13. § (1) A VET 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(1) A védelemre szoruló fogyasztót kérelmére az általa lakott lakáscélú ingatlan 
fenntartása érdekében és mértékéig szociális villamosenergia-ellátásban kell részesíteni.”" 
 

T/15720/24/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 14. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/24/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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34.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 13. §-ában a VET 16. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 "13. § A VET 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „ (2) A szociális villamosenergia-ellátás formája közvetlen pénzbeli juttatás nem lehet. 
A szociális villamosenergia-ellátás formáját, mértékét, forrását, az ellátásra való jogosultság 
feltételeit, a jogosultak körét, valamint az igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben 
határozza meg, amelynek keretében a szociális villamosenergia-ellátásra jogosult fogyasztók 
közüzemi szolgáltatásának a 91. §-ban meghatározott felfüggesztése[, valamint a 92. §-ban 
meghatározott kikapcsolása] további feltételekhez köthető.”" 
 

T/15720/23/1., 23/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. és 79. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/23/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

35.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 13. §-ában a VET 
16. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /13. § A VET 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A szociális villamosenergia-ellátás formája közvetlen pénzbeli juttatás nem lehet. A 
szociális villamosenergia-ellátás formáját, mértékét, forrását, az ellátásra való jogosultság 
feltételeit, a jogosultak körét, valamint az igénybevételének feltételeit a Kormány, az 
Energiapolitikai Koncepcióban lefektetett elveknek megfelelően, rendeletben határozza meg, 
amelynek keretében a szociális villamosenergia-ellátásra jogosult fogyasztók közüzemi 
szolgáltatásának a 91. §-ban meghatározott felfüggesztése, valamint a 92. §-ban 
meghatározott kikapcsolása további feltételekhez köthető." 
 

T/15720/86., /89., /90. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 17., 37. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/87. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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36.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslatot új 14. §-sal, a VET 18. §-ával javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása 
esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "14. § A VET 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „18. § A szerződéssel lekötött erőművi teljesítőképesség igénybevételéről – a 43. § (5) 
és a 45. § (4) bekezdésekben foglalt kivételekkel – a villamos energia vásárlója dönt. Ha a 
villamos energia vásárlója a kereskedelmi szabályzatban meghatározott módon és időpontig 
nem jelenti be az általa lekötött villamos energia igénybevételét, azt a termelő szabadon 
értékesítheti. Értékesítés esetén a villamos teljesítmény lekötésére megállapított díjat a 
termelő köteles utólag a vásárlóval elszámolni. A teljesítőképesség igénybevételének műszaki 
szabályozásával a vásárló a rendszerirányítót is megbízhatja.”" 
 

T/15720/22/1-3., 22/5-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 23., 27., 40., 52., 68., 

80., 97. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/22/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

37.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 15. §-ában a VET 
19. § felvezető szövegének a következő módosítását javasolják: 
 
 /15. § A VET 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "19. § A környezetvédelmi követelmények érvényesítése, valamint a felhasznált 
energiaforrások bővítése érdekében elő kell segíteni a megújuló energiaforrás és a hulladék, 
mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználását. A 
támogatás szabályait, az Energiapolitikai Koncepcióban lefektetett elveknek megfelelően, az 
alábbi elvekkel összhangban kell kialakítani:" 
 

T/15720/87., /89-/90. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 13., 17., 35. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

38.  Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa István és Csige Tamás képviselők a törvényjavaslat 
15. §-ában a VET 19. § d) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /15. § A VET 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 19. § A környezetvédelmi követelmények érvényesítése, valamint a felhasznált 
energiaforrások bővítése érdekében elő kell segíteni a megújuló energiaforrás és a hulladék, 
mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználását. A 
támogatás szabályait az alábbi elvekkel összhangban kell kialakítani:/ 
 
 "d) a megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiát felhasználó erőművek 
létesítésének elősegítése érdekében hosszú távú, hatékony és átlátható támogatási rendszert 
kell kialakítani, amely összhangban van az energiapolitikai elvekkel," 
 

T/15720/70., /72-/75. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 15., 39., 41., 95., 96. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, 
az Emberi jogi és a Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet 

 
 

39.  Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa István és Csige Tamás képviselők a törvényjavaslat 
15. §-ában a VET 19. § e) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /15. § A VET 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 19. § A környezetvédelmi követelmények érvényesítése, valamint a felhasznált 
energiaforrások bővítése érdekében elő kell segíteni a megújuló energiaforrás és a hulladék, 
mint energiaforrás, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia felhasználását. A 
támogatás szabályait az alábbi elvekkel összhangban kell kialakítani:/ 
 
 "e) a termelők, illetőleg kiserőművek piaci versenyét fenntartva csökkenteni kell a 
megújuló energiaforrásból vagy a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia 
értékesítése során jelentkező versenyhátrányt," 
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T/15720/70., /71., /73-/75. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 15., 38., 41., 95., 96. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/72. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

40.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 16. §-át új (1) bekezdéssel, a VET 20. § (2) bekezdésével javasolják 
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege (2) bekezdés jelölést kap): 
 
 "16. § (1) A VET 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(2) A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott igazolása alapján a termelő, illetve a 
kiserőmű jogosult a megújuló vagy a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia 
mennyiségéről – az átvételi kötelezettség alá eső, megújuló energiaforrásból előállított 
villamos energia kivételével – zöld bizonyítványt kiállítani és azt értékesíteni.”" 
 

T/15720/22/1-/4., /22/6-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 

80., 97. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/22/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

41.  Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa István és Csige Tamás képviselők a törvényjavaslat 
16. §-ában a VET 20. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /16. § A VET 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) Ha a zöld bizonyítványokban meghatározott, és a termelő vagy kiserőmű 
üzemeltetője által megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával előállított 
villamos energia mennyisége a külön jogszabályban meghatározott időszakban nem egyezik 
meg, a Hivatal a termelővel, és a kiserőmű üzemeltetőjével szemben a 10/A. §-ban 
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja." 
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T/15720/70-72., /74-75. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 15., 38., 39., 95., 96. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

42.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslatot új 17. §-sal, a 
VET 22. § (2) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "17. § A VET 22. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti (2) 
és (3) bekezdés számozása (3), illetve (4) bekezdésre változik: 
 
 „(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti karbantartási, javítási, felújítási munkák valamint 
fejlesztések elvégzésével összefüggésben a hálózati engedélyesek a villamosenergia-rendszer 
együttműködését és biztonságát biztosító módon, valamint a legkisebb költség elvének 
érvényre juttatásával kötelesek eljárni. Külső vállalkozók bevonása esetén a hálózati 
engedélyesek a külső vállalkozók kiválasztásának és megbízásának üzletszabályzatukban 
meghatározott feltételeit kötelesek alkalmazni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/32/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 18. §-ában a 
VET 23. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /18. § A VET 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A hálózati engedélyesek kötelesek elvégezni a mérőberendezések leolvasását, a 
mérési adatok kereskedelmi szabályzatban meghatározott módon történő összesítését és a 
rendszerirányítóhoz történő továbbítását. A leolvasott adatokat az érintett fogyasztó részére 
hozzáférhetővé kell tenni." 
 

T/15720/33/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 70. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/15720/33/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

44.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 18. §-ában a 
VET 23. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /18. § A VET 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A hálózati engedélyesek kötelesek gondoskodni a fogyasztók, a kiserőművek és az 
erőművek közcélú hálózathoz történő kapcsolódásához szükséges, a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban meghatározott csatlakozó, kapcsoló, átalakító és – az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott kivétellel – az elszámolási mérésre alkalmas mérőberendezés 
felszereléséről, hitelesítéséről, valamint karbantartásáról, kivéve a fogyasztó tulajdonában álló 
[kapcsoló berendezés] kapcsolóberendezés beépített elemeit. Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott mérőberendezés felszereléséről, hitelesítéséről, valamint karbantartásáról a 
rendszerirányító köteles gondoskodni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

45.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 19. §-ában a VET 27. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /19. § A VET 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "27. § (1) A hálózati engedélyesek kötelesek kétévente elkészíteni az általuk 
üzemeltetett hálózat hálózatfejlesztési tervét. Az elosztó hálózat fejlesztésének tervezésekor 
figyelembe kell venni a még villamosítatlan lakóterületek és a keresletoldali szabályozás 
követelményeit." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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46.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 19. §-ában a VET 
27. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /19. § A VET 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "27. § (1) A hálózati engedélyesek kötelesek kétévente elkészíteni az általuk 
üzemeltetett hálózat hálózatfejlesztési tervét. Az elosztó hálózat fejlesztésének tervezésekor 
figyelembe kell venni a keresletoldali szabályozás követelményeit, valamint a 23. § (1) 
bekezdésének b) pontja és a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott kötelezettségeket." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/84. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

47.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 19. §-ában a 
VET 27. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /19. § A VET 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A Hivatal a rendszerirányító javaslata alapján dönt a vezetékek közcélúvá, ezen 
belül átviteli[,] vagy elosztó vezetékké minősítéséről, valamint átminősítéséről. Minősítés[,] 
és átminősítés iránti kérelmet a hálózati engedélyes, valamint a közvetlen vezeték[,] és a 
fogyasztói vezeték üzemeltetője is jogosult a Hivatalhoz benyújtani az általa üzemeltetett 
vezeték tekintetében. A Hivatal a hálózati engedélyes által kezdeményezett minősítés és 
átminősítés esetén kikéri a rendszerirányító véleményét. A minősítés és átminősítés részletes 
szabályait a Kormány rendeletben szabályozza." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

48.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 21. §-ában a VET 29. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /21. § A VET 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) Saját üzleti kockázatára az 51. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott engedély 
alapján bárki létesíthet fogyasztói vezetéket[, amennyiben a közcélú hálózatra való 
csatlakozás aránytalan költséggel vagy nehézséggel járna]." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

49.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 24. §-ában a 
VET 33. § (1)-(2) bekezdései felvezető szövegeinek a következő módosítását javasolják: 
 
 /24. § A VET 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "33. § (1) A rendszerirányító az átviteli és az átviteli hálózat üzemét befolyásoló 
[elosztóhálózathoz] elosztó hálózathoz való hozzáférést objektív, átlátható módon, az 
egyenlő bánásmód követelményének sérelme nélkül, a külön jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint megtagadhatja, illetve a már lekötött szállításokat korlátozhatja, 
csökkentheti, szüneteltetheti 
 
 a) rendkívüli hálózati állapotok, 
 
 b) a közcélú hálózatok, az erőművi teljesítmények, illetőleg a határon keresztül szállított 
villamos energia hiánya, 
 
 c) az összekapcsolt villamosenergia-rendszer, illetve a villamosenergia-rendszer 
üzemzavara, 
 
 d) a villamosenergia-rendszer kiegyenlítő szabályozása végrehajtásának veszélybe 
kerülése esetén. 
 
 (2) Az elosztó hálózati engedélyes a külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerint az átviteli hálózat üzemét nem befolyásoló [elosztóhálózathoz] elosztó hálózathoz 
való hozzáférést objektív, átlátható módon, az egyenlő bánásmód követelményének sérelme 
nélkül megtagadhatja  
 
 a) rendkívüli hálózati állapotok, 
 
 b) a villamosenergia-rendszer üzemzavara esetén." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

50.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 24. §-ában a VET 33. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /24. § A VET 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(4) A Hivatal a rendszerhasználó kérelmére [a 9. § (4) bekezdés b) pontjában 
meghatározott szabályok szerint] 15 napon belül felülvizsgálja, hogy a megtagadás (1) és 
(2) bekezdésben meghatározott feltételei fennálltak-e. A Hivatal a megtagadás feltételeinek 
fennállása hiányában a rendszerirányítót, illetve az elosztót utasítja a közcélú hálózathoz való 
hozzáférés biztosítására." 
 

T/15720/35/2-3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 60. és 117. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/35/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

51.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 27. §-ában a 
VET 40. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő módosítását javasolják: 
 
 /27. § A VET 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "40. § (1) A rendszerirányító feladata a közcélú hálózattal kapcsolatosan különösen 
 
 a) javaslattétel a Hivatal részére a 120 kV-os vagy ennél nagyobb feszültségű vezetékek 
közcélúvá, ezen belül átviteli[,] vagy elosztó vezetékké történő minősítése, és átminősítése 
vonatkozásában, 
 
 b) az átviteli és az átviteli hálózat üzemét befolyásoló, a villamosenergia-ellátási 
szabályzatokban meghatározott elosztó hálózatok, valamint a rendszerösszekötő vezetékek 
üzemének tervezése, 
 
 c) az átviteli hálózat és a rendszerösszekötő vezetékek igénybevétele, egységes kezelése 
és üzemének irányítása, 
 
 d) az átviteli hálózat üzemét befolyásoló, a villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározott elosztó hálózatok üzemének irányítása a kereslet és a kínálat közötti egyensúly 
folyamatos fenntartása mellett, 
 
 e) a rendszer együttműködéséből eredő feladatok összehangolása, az átviteli hálózat 
szabad szállítási kapacitásának meghatározása, erről az engedélyeseknek, a szomszédos, 
valamint az érintett országok rendszerirányítóinak a tájékoztatása, 
 
 f) a 4. § g) pontjában meghatározott jogszabályban foglalt, a villamos energia 
[határokon] határon keresztül történő szállítása esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési 
feltételek biztosítása, 
 
 g) a rendszerszintű szolgáltatások piaca szervezésének irányítása. 
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 (2) A rendszerirányító köteles a 120 kV-nál kisebb feszültségű vezetékek közcélúvá, 
ezen belül átviteli[,] vagy elosztó vezetékké történő minősítésére és átminősítésére vonatkozó 
kérelemmel kapcsolatos véleményéről a Hivatalt – annak kezdeményezésére – tájékoztatni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 

52.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslatot új 29. §-sal, a VET 43. § (5) bekezdésével és a 45. § (4) bekezdésével 
javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "29. § (1) A VET 43. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(5) A közüzemi nagykereskedőt az átviteli hálózatra csatlakozó erőműben vagy 
engedélyköteles kiserőműben megújuló energiából előállított villamos energia 
vonatkozásában átvételi kötelezettség terheli, az erőmű vagy kiserőmű üzemeltetőjének 
engedélyében meghatározott mértékig. Az e bekezdés alapján átvételi kötelezettség alá eső 
villamos energia lekötéséről és átvételéről a közüzemi nagykereskedő és az erőmű vagy 
kiserőmű üzemeltetője az erőmű vagy kiserőmű működési engedélyével megegyező 
időtartamra szerződést köt. A szerződés egy példányát a felek kötelesek megküldeni a Hivatal 
számára.” 
 
 (2) A VET 45. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A közüzemi szolgáltatót az elosztó hálózatra csatlakozó erőműben vagy 
engedélyköteles kiserőműben megújuló energiából előállított villamos energia 
vonatkozásában átvételi kötelezettség terheli, az erőmű vagy kiserőmű üzemeltetőjének 
engedélyében meghatározott mértékig. Az e bekezdés alapján átvételi kötelezettség alá eső 
villamos energia lekötéséről és átvételéről a közüzemi szolgáltató és az erőmű vagy kiserőmű 
üzemeltetője az erőmű vagy kiserőmű működési engedélyével megegyező időtartamra 
szerződést köt. A szerződés egy példányát a felek kötelesek megküldeni a Hivatal számára.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel. A javasolt módosításokat a jogszabály 
szerkesztés szabályai szerint – a törvényjavaslat szerkezetével is összhangban – két §-ban kell szerkeszteni. 

 
T/15720/22/1-9. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 23., 27., 36., 40., 68., 
80., 97. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/22/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

53.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslatot új 29. §-sal, a VET 
45. § (4) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 
§-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "29. § A VET 45. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) Lakossági közüzemi szolgáltatóra a közüzemi szolgáltatóra vonatkozó szabályokat 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy azt csak az engedélyben meghatározott lakossági 
fogyasztókkal szemben terheli közüzemi szolgáltatási kötelezettség.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

54.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 29. §-ában a 
VET 46. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /29. § A VET 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A külön jogszabályban meghatározott fogyasztó feljogosított fogyasztóvá válása 
érdekében a közüzemi szerződést – a fogyasztó és a közüzemi szolgáltató eltérő 
megállapodása hiányában – [60] 30 napos felmondási idővel mondhatja fel. A fogyasztót a 
közüzemi szerződésének felmondásával, a felmondási idő elteltéig a közüzemi fogyasztó, ezt 
követően a feljogosított fogyasztó jogállása illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

55.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 29. §-ában a VET 46. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /29. § A VET 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(2) A külön jogszabályban meghatározott fogyasztó feljogosított fogyasztóvá válása 
érdekében a közüzemi szerződést – a fogyasztó és a közüzemi szolgáltató eltérő 
megállapodása hiányában – 60 napos felmondási idővel mondhatja fel. A fogyasztót a 
közüzemi szerződésének felmondásával, a felmondási idő elteltéig, továbbá – amennyiben az 
későbbi időpont – a közüzemi fogyasztói körből történő kilépés feltételeinek teljesítése és 
azok hatálybalépése időpontjáig a közüzemi fogyasztó, ezt követően a feljogosított fogyasztó 
jogállása illeti meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

56.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 29. §-ában a 
VET 46. §-át új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § 
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 /29. § A VET 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) Feljogosított fogyasztóvá válhat 2007. július 1-jéig minden, a külön jogszabályban 
meghatározott nem lakossági fogyasztó, 2007. július 1-jéig minden fogyasztó." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

57.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 29. §-ában a 
VET 46. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /29. § A VET 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A feljogosított fogyasztóvá váló fogyasztót a közüzemi szerződésének megszűnését 
követően külön díjfizetési és költségtérítési kötelezettség nélkül megilletik a közüzemi 
fogyasztóként megszerzett külön jogszabályban meghatározott csatlakozási és használati 
jogok. A hálózati engedélyes a fogyasztó kezdeményezésére köteles a fogyasztóval a 
közüzemi szerződésének felmondását követően hálózati csatlakozási és rendszerhasználati 
szerződést kötni. Amennyiben a fogyasztó a meglévő hálózati csatlakozás műszaki 
feltételeiben és a rendelkezésre álló teljesítmény mértékében nem igényel módosítást, a 
hálózati csatlakozási és rendszerhasználati szerződés megkötése nem tehető függővé a külön 
jogszabályban meghatározott díjon felüli egyéb díj megfizetésétől. A hálózati csatlakozási és 
rendszerhasználati szerződés hálózati engedélyes által ajánlott feltételei nem lehetnek a 
fogyasztó számára kedvezőtlenebbek a korábbi közüzemi szerződésben meghatározott 
csatlakozási és elszámolási, valamint az elosztó üzletszabályzatában meghatározott általános 
szerződési feltételeknél." 
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Indokolás: Lásd a T/15720/32/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

58.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 29. §-ában a VET 46. § (4) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /29. § A VET 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A feljogosított fogyasztóvá váló fogyasztót a közüzemi szerződésének megszűnését 
követően külön díjfizetési és költségtérítési kötelezettség nélkül megilletik a közüzemi 
fogyasztóként megszerzett külön jogszabályban meghatározott csatlakozási és használati 
jogok. A hálózati engedélyes a fogyasztó kezdeményezésére köteles a fogyasztóval a 
közüzemi szerződésének felmondását követően hálózati csatlakozási és rendszerhasználati 
szerződést kötni. Amennyiben a fogyasztó a közüzemi szerződés alapján meglévő hálózati 
csatlakozás műszaki feltételeiben és a rendelkezésre álló teljesítmény mértékében nem 
igényel módosítást, a hálózati csatlakozási és rendszerhasználati szerződésben e feltételektől 
nem lehet eltérni, és a szerződés megkötése nem tehető függővé a külön jogszabályban 
meghatározott díjon felüli egyéb díj megfizetésétől. A hálózati csatlakozási és 
rendszerhasználati szerződés hálózati engedélyes által ajánlott feltételei nem lehetnek a 
fogyasztó számára kedvezőtlenebbek [az elosztó üzletszabályzatában] a közüzemi 
szerződésben meghatározott [általános szerződési] feltételeknél." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/39. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

59.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 29. §-ában a 
VET 46. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /29. § A VET 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(6) A feljogosított fogyasztót a közüzemi fogyasztói körbe történő visszatérése esetén 
megfelelően megilletik [az] a (4) bekezdésben meghatározott jogok." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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60.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők a 

törvényjavaslat 30. § (2) bekezdésében a VET 48. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /(2) A VET 48. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A rendszerirányító (2) és (3) bekezdésben meghatározott döntésével szemben a 
Hivatalhoz lehet fordulni. A Hivatal a rendszerirányító döntését [a 9. § (4) bekezdés b) 
pontjában meghatározott szabályok szerint] 15 napon belül vizsgálja felül." 
 
 

T/15720/35/1-. /35/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 50. és 117. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/35/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

61.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 31. §-ában a VET 51. § (1) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /31. § A VET 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „51. § (1) E törvény szerint engedélyköteles tevékenység/ 
 
 "a) az [0,5] 1 MW és az ezt meghaladó teljesítményű kiserőmű elsődleges 
energiaforrásának megválasztása és megváltoztatása, létesítése, villamosenergia-termelése, 
valamint a villamos energia termelésének szüneteltetése, megszüntetése és a kiserőmű 
megszüntetése," 
 

T/15720/6. és /11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 66. és 100. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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62.  Podolák György, Göndör István, Szabó József és Szalay Gábor képviselők a 

törvényjavaslat 31. §-ában a VET 51. § (1) bekezdése k) pontjának és (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 
 /31. § A VET 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 51. § (1) E törvény szerint engedélyköteles tevékenység/ 
 
 "k) a 84. §-ban szabályozott továbbadásra szolgáló fogyasztói vezeték, valamint az 51. § 
(2) bekezdésében szabályozott eset kivételével a fogyasztói vezeték létesítése, működtetése, a 
vezeték kapacitásának megváltoztatása, valamint működésének szüneteltetése azzal, hogy a 
84. § (5) bekezdése szerinti esetben engedélyköteles tevékenység a továbbadásra szolgáló 
fogyasztói vezeték létesítése, működtetése, a vezeték kapacitásának megváltoztatása, valamint 
működésének szüneteltetése is," 
 
 "(2) Az 51. § (1) bekezdésének k) pontjában meghatározott tevékenység nem 
engedélyköteles, ha a teljes fogyasztói vezeték egy épületen belül helyezkedik el, illetve 
kizárólag a fogyasztó saját ellátására, illetőleg a fogyasztói vezeték üzemeltetőjének 
tulajdonában álló vagy annak működéséhez szükséges egyéb létesítmény (saját létesítmény) 
ellátására szolgál." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

63.  Szabó József, Göndör István és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 
31. §-ában a VET 51. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

64.  Szabó József, Göndör István és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 
31. §-ában a VET 51. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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65.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslatot új 33. §-sal, a VET 
60. § (2) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 
§-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "33. § A VET 60. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a § jelenlegi 
szövege (1) bekezdés jelölést kap: 
 
 „(2) Lakossági közüzemi szolgáltatást az végezhet, aki a Hivatal által, a tárgyévet 
megelőző év október 31-ig meghirdetett versenytárgyalásra 60 napon belül az adott működési 
területre vonatkozóan a legkedvezőbb árajánlatot tette és az ajánlat megfelel a 96/A. §-ban 
foglalt feltételeknek. Amennyiben a Hivatal a pályázatot határozatával eredménytelennek 
nyilvánítja, úgy a lakossági közüzemi szolgáltatást a közüzemi szolgáltató végzi.”" 
 

Megjegyzés: A törvényjavaslat szerkezetét figyelembe véve a javasolt módosítást 34. §-ként indokolt 
szerkeszteni. (A normaszövegben hivatkozott 96/A. §-t sem a hatályos törvény, sem a törvényjavaslat nem 
tartalmaz.) 

 
A Gazdasági biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

66.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 33. §-ában a VET 52/A. §-ának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /33. § A VET az 52. §-t követően a következő alcímmel és 52/A-52/D. §-okkal egészül 
ki: 
 

„Egyszerűsített engedélyezési eljárás / 
 
 "52/A. § Az [0,5] 1 MW és az ezt meghaladó teljesítményű kiserőmű esetén, az 51. § 
(1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetekben egyszerűsített engedélyezési eljárást 
kell lefolytatni. A Hivatal a kiserőmű elsődleges energiaforrásának megválasztására, a 
létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó engedélyt egy eljárásban, összevontan 
adja ki." 
 

T/15720/6. és /10. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 61. és 100. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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67.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 33. §-ában a VET 52/B. § (2) bekezdése a) pontjának az elhagyását 
javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén bekezdésen belül a betűjelölés feleslegessé 
válik): 
 
 /33. § A VET az 52. §-t követően a következő alcímmel és 52/A-52/D. §-okkal egészül 
ki: 
 
 "(2) A fogyasztói vezeték létesítésére és működtetésére vonatkozó engedély iránti 
kérelemhez mellékelni kell 
 
 [a) a hálózati engedélyes hozzájárulását, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, 
hogy a fogyasztó közcélú hálózathoz történő csatlakozása aránytalan költséggel vagy 
nehézséggel járna, 
 
 b)] a fogyasztói vezetéken keresztül ellátni kívánt közüzemi fogyasztók esetén a 
fogyasztók ellátása érdekében a kérelmező és a közüzemi szolgáltató között létrejött előzetes 
megállapodást." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

68.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslatot új 34. §-sal, a VET 56. § (4) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "34. § A VET 56. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(4) A villamos energia termeléséhez szükséges működési engedély határozott időre 
szól és meghosszabbítható. A működési engedély érvényességi időtartamát a kérelem alapján 
a Hivatal állapítja meg.”" 
 

T/15720/22/1-6., /22/8-9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 23., 27., 36., 40., 52., 

80., 97. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/22/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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69.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 36. §-ában a VET 82. § (3) bekezdése c) pontjának a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /36. § A VET 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(3) A közüzemi fogyasztó közüzemi szerződésének legalább a következőket kell 
tartalmaznia:/ 
 
 "c) a nyújtott szolgáltatások megnevezése, azoknak a jogszabályban foglalt 
rendelkezésekkel összhangban felajánlott minőségi színvonala, valamint az ettől eltérő 
színvonalú szolgáltatás jogkövetkezménye, ideértve az eltérő színvonalú szolgáltatás miatt 
fizetendő kártérítés általános mértékét és igénylésének szabályait," 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. később foglal állást

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

70.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 36. §-ában a 
VET 82. § (3) bekezdése d) pontjának a következő módosítását, valamint (3) bekezdését új 
h)-i) pontokkal javasolják kiegészíteni: 
 
 /36. § A VET 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(3) A közüzemi fogyasztó közüzemi szerződésének legalább a következőket kell 
tartalmaznia:/ 
 
 "d) a szerződés megkötésekor [érvényes] hatályos külön jogszabályban kihirdetett 
árakra és díjakra, valamint a választható fizetési módokra vonatkozó tájékoztatás," 
 
 "g) a fogyasztói panasz benyújtásának és ügyintézésének lehetőségéről és módjáról való 
tájékoztatás, 
 
 h) kártérítési vagy visszatérítési előírások a szerződésben vállalt ellátás minőségi 
színvonalának be nem tartása esetén, 
 
 i) vitarendezési eljárások kezdeményezésének módja." 
 

T/15720/33/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/33/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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71.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 

törvényjavaslat 36. §-ában a VET 82. § (4) bekezdése c) pontjának a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /36. § A VET 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 /(4) A közüzemi szolgáltató köteles a közüzemi szerződés feltételeinek várható 
módosítása esetén, azok hatálybalépése előtt megfelelő időben/ 
 
 "c) az érintett közüzemi fogyasztókat a tervezett módosítás tartalmáról és ezzel 
összefüggésben a szerződés felmondásának lehetőségéről írásban értesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

72.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 36. § (5) bekezdésében a VET 82. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /36. § A VET 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A közüzemi szolgáltatók a közüzemi fogyasztókat legkésőbb a díjváltozást [követő 
hónap végéig] megelőző 40 nappal írásban tájékoztatják a fogyasztókat érintő árak és díjak 
változásáról." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot pontosítottuk, az elhagyásra javasolt szövegrészt a törvényjavaslat 
szövegéhez igazítottuk. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

73.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 36. §-ában a VET 82. § (5) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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74.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 37. §-át új (1) bekezdéssel, a VET 84. 
§ (1) bekezdésével javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § jelenlegi szövege 
(2) bekezdés jelölést kap): 
 
 "(1) A VET 84. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „84. § (1) A fogyasztó a vételezett villamos energiát a fogyasztási helyen kívüli területre 
csak a közüzemi szolgáltató, illetve az elosztói engedélyes hozzájárulásával viheti át vagy 
adhatja tovább a fogyasztói helyen kívüli más felhasználó részére." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat felvezető szövegét pontosítottuk, továbbá a jelöléseket a törvényjavaslat 
szövegéhez igazítottuk. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

75.  Szabó József, Göndör István és Podolák György képviselők a törvényjavaslat 
37. §-ában a VET 84. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /37. § A VET 84. §-a a következő (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki:/ 
 
 "(6) Ha a Hivatal a továbbadásra szolgáló vezetéket engedélyköteles körbe sorolja, a 
vezeték üzemeltetője a Hivatal határozatának kézhezvételétől számított 60 napon belül köteles 
a Hivatalnak az 52/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő működési engedély iránti 
kérelmet benyújtani. Ha a vezeték üzemeltetője az e bekezdésben meghatározott határidőt 
elmulasztja, vagy a Hivatal a működési engedély iránti kérelmet elutasítja, a Hivatal a 
vezetéket a villamosenergia-ellátás biztosítása érdekében a 27. § (6) bekezdésében, valamint a 
külön jogszabályban foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával hivatalból közcélúvá 
nyilváníthatja, a fogyasztói vezeték tulajdonosának kártalanítása mellett." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

76.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 39. § (1) 
bekezdésében a VET 88. § e) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /39. § (1) A VET 88. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /A közüzemi fogyasztó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha// 
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 "e) a [csatlakozó berendezést] csatlakozóberendezést, a fogyasztásmérő berendezést 
szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, a zárópecsétet eltávolítja, illetőleg azoknak a 
fogyasztó által észlelhető sérülését a szolgáltatónak nem jelenti be," 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

77.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 39. § (2) 
bekezdésében a VET 88. § l) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) A VET 88. §-a a következő l) ponttal egészül ki: 
 
 /A közüzemi fogyasztó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha// 
 
 "l) a fogyasztó a [közüzemi szolgáltató] hálózati engedélyes külön jogszabályban 
meghatározott módon megküldött értesítései és a részére a külön jogszabályban 
meghatározott időpont-egyeztetési jog biztosítása ellenére nem teszi lehetővé, hogy a 
[közüzemi szolgáltató] hálózati engedélyes a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek 
teljesítése érdekében gondoskodjon a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, hitelesítése, 
cseréje, valamint általános műszaki jellegű, illetve a közüzemi fogyasztó személyében beállt 
változás miatt szükséges ellenőrzés érdekében a fogyasztási helyhez tartozó mérőhelyen 
történő munkavégzésről." 
 

T/15720/48/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 108. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/48/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

78.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 40. § (1) 
bekezdésében a VET 90. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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79.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslatot új 41. §-sal, a VET 92. §-ával javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása 
esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "41. § A VET 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „92. § (1) A 88. § h) pontjában meghatározott esetben – amennyiben a fogyasztó a 
fizetési kötelezettségének az esedékességtől számított hatvan napon belül írásbeli felszólítás 
ellenére nem fizette meg –, illetve a 88. § g) pontjában meghatározott esetben a közüzemi 
szolgáltató a további szolgáltatást előre fizető mérő felszereléséhez kötheti, vagy a nem 
természetes személy közüzemi fogyasztót a villamos energia szolgáltatásból kikapcsolhatja és 
a szerződést felmondhatja. 
 
 (2) Ha a fogyasztó az esedékes díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget – de még 
nem álltak be az (1) bekezdésben meghatározott feltételek –, a közüzemi szolgáltató saját 
költségére kezdeményezheti előre fizető mérő felszerelését és alkalmazását. Ilyen berendezés 
felszerelését a fogyasztó kérésére is el kell végezni, ha vállalja a berendezés és a felszerelés 
költségeinek megfizetését. 
 
 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az előre fizető mérő felszerelésének 
költségeit természetes személy közüzemi fogyasztó esetén a közüzemi szolgáltató viseli.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat 92. § (1) bekezdése nyelvhelyességi pontosítást igényel. 
 

T/15720/23/1-2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. és 34. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/23/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

80.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslatot új 41. §-sal, a VET 95. § (1) bekezdésével és 95/A. §-sal javasolják 
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "41. § (1) A VET 95. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A villamos energia átvitele, elosztása, a rendszerirányítás, a közüzemi 
nagykereskedő és a közüzemi szolgáltató közötti kereskedelem, a megújuló energiával 
előállított villamos energia termelője által a 43. § (5) és a 45. § (4) bekezdésben foglaltak 
szerint értékesített villamos energia, valamint a közüzemi fogyasztó részére értékesített 
villamos energia az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott hatósági 
árszabályozás körébe tartozik.” 
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 (2) A VET a 95. §-t követően a következő új 95/A. §-sal egészül ki: 
 
 „95/A. § (1) Az átvételi kötelezettség alá eső, az időjárási körülményektől függő módon 
megújuló energiából előállított villamos energia induló átvételi ára k*23 Ft/KWh. 
 
 (2) Az átvételi kötelezettség alá eső, az időjárási körülményektől nem függő módon 
megújuló energiából előállított villamos energia induló átvételi éves átlagára k*23 Ft/KWh. 
 
 (3) Az átvételi kötelezettség alá eső nem földgáz tüzelőanyagból kapcsoltan termelt 
villamos energia induló átvételi éves átlagára k*16,34 Ft/KWh. 
 
 (4) Az átvételi kötelezettség alá eső földgáz tüzelőanyaggal kapcsoltan, gázmotorral 
termelt villamos energia induló átvételi éves átlagára k*16,69 Ft/KWh. 
 
 (5) Az átvételi kötelezettség alá eső földgáz tüzelőanyaggal kapcsoltan, nem 
gázmotorral termelt villamos energia induló átvételi éves átlagára k*17,12 Ft/KWh. 
 
 (6) Az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott k tényező értéke 2005. december 31. 
napjáig 1. Ezt követő naptári években a k értéke a minden év első napjától a Magyar Nemzeti 
Bank által közzétett aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex előrejelzés értéke. 
 
 (7) Az (1)-(5) bekezdésekben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem 
tartalmazzák.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást igényel. A javasolt módosításokat a jogszabály 
szerkesztés szabályai szerint – a törvényjavaslat szerkezetével is összhangban – két §-ban kell szerkeszteni. 

 
T/15720/22/1-7, /22/9. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 23., 27., 36., 40., 52., 
68., 97. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/22/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

81.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslatot új 41. §-sal, a VET 
96. § (2) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat 
§-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "41. § A VET 96 .§-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a § jelenlegi 
szövege (1) bekezdés jelölést kap:
 
 „(2) Lakossági fogyasztó részére értékesített villamos energia hatósági árának 
növekedése nem haladhatja meg az adott évre vonatkozó hatályos költségvetési törvényben 
tervezett éves átlagos fogyasztói árváltozás mértékét.”" 
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A Gazdasági biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

82.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 41. § (1) 
bekezdésében a VET 101. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

83.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 42. §-ában a 
VET 102. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /42. § A VET 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A 101. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével a rendszerirányító átviteli 
hálózati és szervezett [villamosenergia-piaci] villamosenergia-piac működtetési 
tevékenységet, az elosztó közüzemi szolgáltatási tevékenységet folytathat." 
 

T/15720/51/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 119. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/51/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

84.  Balla György és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 42. §-át a VET 102. 
§-ának (3) bekezdésével javasolják kiegészíteni: 
 
 /42. § A VET 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A rendszerirányító engedélyesből, illetve a rendszerirányító engedélyesből és az 
átviteli engedélyesből létrehozott villamosenergia-ipari vállalkozás tulajdonosi függetlenségét 
biztosítani kell, a vállalkozásban más villamosenergia-ipari vállalkozás irányító többséget 
nem szerezhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

85.  Dr. Dávid Gyula képviselő a törvényjavaslat 43. §-ában a VET 102/A. §-ának 
következő módosítását javasolja: 
 
 /43. § A VET a 102. §-t követően a következő 102/A. és 102/B §-okkal egészül ki:/ 
 
 "102/A. § (1) Amennyiben a rendszerirányítási tevékenységet vertikálisan integrált 
villamosenergia-ipari vállalkozás végzi, a rendszerirányítási tevékenységet a 102. §-ban 
foglalt rendelkezések figyelembevételével az átviteli, illetve elosztó tevékenységhez 
közvetlenül nem kapcsolódó egyéb villamosenergia-ipari tevékenységektől szervezeti és 
döntéshozatali tekintetben függetlenül kell ellátni. 
 
 (2) Amennyiben az átviteli vagy elosztó tevékenységet vertikálisan integrált 
villamosenergia-ipari vállalkozás végzi, az átviteli, illetve elosztó tevékenységet a 102. §-ban 
foglalt rendelkezések figyelembevételével a rendszerirányítási, az átviteli, illetve az elosztó 
tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó egyéb villamosenergia-ipari tevékenységektől 
szervezeti és döntéshozatali tekintetben függetlenül kell ellátni. 
 
 (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések teljesítése érdekében a vertikálisan 
integrált villamosenergia-ipari vállalkozás különösen az alábbi követelményeknek köteles 
megfelelni: 
 
 [a) a rendszerirányítónak, illetőleg a hálózati engedélyesnek a gazdasági 
társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. §-ában 
meghatározott vezető tisztségviselője, valamint a Gt. 31. §-ában meghatározott felügyelő 
bizottsági tagja nem szerezhet társasági részesedést az átviteli, illetve elosztó 
tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó egyéb, e törvény szerint engedélyköteles 
villamosenergia-ipari tevékenységet folytató vállalkozásban, nem lehet ilyen vállalkozás 
vezető tisztségviselője, továbbá nem létesíthet ilyen vállalkozással munkaviszonyt vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt, 
 
 b) az a) pontban foglaltakat a rendszerirányítónak, illetőleg a hálózati 
engedélyesnek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. §-ában 
meghatározott vezető állású munkavállalója esetében is alkalmazni kell. A vezető állású 
munkavállalót az integrált villamosenergia-ipari vállalkozáshoz tartozó más – nem 
rendszerirányítási, illetve hálózati engedélyes – vállalkozáshoz nem lehet kirendelni, 
 
 c) a rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyes vezető állású 
munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének és a felügyelő bizottság tagjának a Ptk. 
685. § b) pontja szerint közeli hozzátartozója nem lehet más – nem rendszerirányítási, 
illetve hálózati engedélyes – e törvény szerint engedélyköteles villamosenergia-ipari 
vállalkozás vezető tisztségviselője, és felügyelő bizottságának tagja, továbbá a 
rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyes vezető tisztségviselőjének, és felügyelő 
bizottsága tagjának közeli hozzátartozója nem lehet más – nem rendszerirányítási, 
illetve hálózati engedélyes – e törvény szerint engedélyköteles villamosenergia-ipari 
vállalkozás  vezető állású munkavállalója, 
 
 



-  44  - 

 d) a rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyes vezető tisztségviselője, és a 
felügyelő bizottságának tagja a megbízatásának lejártától számított három évig nem 
lehet más – nem rendszerirányítási, illetve hálózati engedélyes – e törvény szerint 
engedélyköteles villamosenergia-ipari vállalkozás vezető állású munkavállalója, vezető 
tisztségviselője, illetve felügyelő bizottságának tagja, 
 
 e) a rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyes vezető állású 
munkavállalójának munkaszerződésében, illetőleg megbízási szerződésében foglalt 
jogokat és kötelezettségeket, a munkabérét és egyéb juttatásait, valamint a 
munkavégzésének feltételeit, továbbá a vezető tisztségviselő és a felügyelő bizottság 
tagjának díjazását úgy kell meghatározni, hogy a vezető állású munkavállaló a 
rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyes működését befolyásoló döntések 
meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód követelményének 
megfelelően járjon el, 
 
 f) a 27. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével az átviteli, illetve az elosztói 
engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően 
jogosult meghozni a hálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges 
döntéseket, beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint az 
átviteli, illetve elosztó vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi 
döntéseket is. A tulajdonos az éves üzleti terv végrehajtása során a hálózati engedélyes 
részére egyedi utasítást nem adhat, 
 
 g) a rendszerirányító befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének 
megfelelően jogosult meghozni a rendszerirányításhoz szükséges informatikai és 
távközlési eszközök, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközök üzemeltetésére, 
fenntartására és fejlesztésére vonatkozó döntéseket. A tulajdonos e döntéseket érintő 
egyedi utasítást nem adhat.] 
 
 a) a 27. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével az átviteli, illetve az elosztói 
engedélyes befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelően jogosult 
meghozni a hálózat üzemeltetéséhez, fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges döntéseket, 
beleértve az éves üzleti terv keretein belül a napi üzemvitellel, valamint az átviteli, illetve 
elosztó vezetékek létesítésével, továbbá felújításával kapcsolatos egyedi döntéseket is, 
 
 b) engedélyköteles tevékenységet irányító, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi 
CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. §-ában meghatározott vezető tisztségviselő, 
valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. §-ában 
meghatározott vezető állású munkavállalók se közvetlenül, se közvetve ne vehessenek részt 
más engedélyköteles tevékenység végzésében, 
 
 c) a rendszerirányító befolyásmentesen és az egyenlő bánásmód követelményének 
megfelelően jogosult meghozni a rendszerirányításhoz szükséges informatikai és távközlési 
eszközök, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb eszközök üzemeltetésére, fenntartására és 
fejlesztésére vonatkozó döntéseket. A tulajdonos e döntéseket érintő egyedi utasítást nem 
adhat. 
 
 [(4) A rendszerirányító és a hálózati engedélyes gazdasági társaságokra a Gt. 
szabályai a 102/A. §-ban foglalt eltérésekkel alkalmazhatóak.]" 
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T/15720/77/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 99. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/77/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

86.  Deák András képviselő a törvényjavaslat 43. §-ában a VET 102/A. § (3) 
bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

87.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 44. §-ában a 
VET 103. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/78. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

88.  Deák András képviselő a törvényjavaslat 44. §-ában a VET 103. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /44. § A VET 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(4) A rendszerirányító, illetőleg a hálózati engedélyes vállalkozás nem szerezhet 
társasági részesedést más – nem rendszerirányítási, szervezett villamosenergia-piaci, illetve 
hálózati engedélyes – e törvény szerint engedélyköteles villamosenergia-ipari 
vállalkozásban." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/83. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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89.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 46. §-ában a 

VET 111. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 
 "46. § A VET 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „111. § (1) A [csatlakozó berendezés] csatlakozóberendezés, a fogyasztói vezeték és 
az összekötő berendezés tervezésére, létesítésére, átalakítására, felújítására, üzemeltetésére és 
az üzemeltetés megszüntetésére a 110. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet 
minőségbiztosítási rendszert köteles kidolgozni és azt a Hivatalnak benyújtani. 
 
 (2) A csatlakozó-, az összekötő és fogyasztói berendezés, a fogyasztói vezeték, valamint 
a közvetlen vezeték létesítésére, felülvizsgálatára, le- és felszerelésére a külön jogszabály 
szerint nyilvántartásba vett villanyszerelő jogosult. A villanyszerelő nyilvántartásba vételéhez 
szükséges feltételeket, eljárási rendet és a nyilvántartást vezető szervezetet a miniszter 
rendeletben állapítja meg, illetve jelöli ki.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

90.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 46. §-ában a VET 111. § (1) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 
 /46. § A VET 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "111. § (1) A csatlakozó berendezés, [a] az e törvény szerinti engedély alapján 
üzemeltetett fogyasztói vezeték és az összekötő berendezés tervezésére, létesítésére, 
átalakítására, felújítására, üzemeltetésére és az üzemeltetés megszüntetésére a 110. § (1) 
bekezdésében meghatározott szervezet minőségbiztosítási rendszert köteles kidolgozni és azt 
a Hivatalnak benyújtani." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

91.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 47. §-ában a 
VET 113. § a) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /47. § A VET 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „113. § E törvény/ 
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 "a) 4. §, [és] 31/B. § és 52/D. §-ában, 9. § (6), 14. § (4)[, 14. § (6)] és (7), 15/B. § (1)[, 
15/B. §] és (3), 16. § (2), 22/A. § (2), 27. § (5)-(6), 33. § (1)-(2), 34. § (3), 46. § (1)-(2), 48. § 
(2)-(3)[, 48. §] és (5), 52. § (1), [52/D. § (1),] 54. § (1), 57. § (3), 63. § (3), 64. § (4), [66. § 
(2),] 102/B. § (4), 106. § (3), 107. § (2), 108. § (2) és 125. § (1) bekezdésében, valamint a 3. § 
13.[, 3. §] és 15., a 10/A. § (1) bekezdés b), az 50. § (3) bekezdés b), az 51. § (1) bekezdés b), 
és a 88. § l) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazásához szükséges részletszabályok 
megalkotásáról a Kormány," 
 

T/15720/53/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 118. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/53/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

92.  Kocsi László és Toller László képviselők a törvényjavaslat 47. §-ában a VET 
113. § a) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /47. § A VET 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „113. § E törvény/ 
 
 "a) 4. §, és 31/B. §-ában, 9. § (6), 14. § (4), 14. § (6), 15/B. § (1), 15/B. § (3), 16. § (2), 
22/A. § (2), 27. § (5)-(6), 33. § (1)-(2), 34. § (3), 46. § (1)-(2), 48. § (2)-(3), 48. § (5), 52. § 
(1), 52/D. § (1), 54. § (1), 57. § (3), 63. § (3), 64. § (4), 66. § (2), 102/B. § (4), 106. § (3), 107. 
§ (2), 108. § (2), 123. § (3) és 125. § (1) bekezdésében, valamint a 3. § 13., 3. § 15., a 10/A. § 
(1) bekezdés b), az 50. § (3) bekezdés b), az 51. § (1) bekezdés b) és a 88. § l) pontjában 
foglalt rendelkezések alkalmazásához szükséges részletszabályok megalkotásáról a 
Kormány," 
 

T/15720/54/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 93. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

A Gazdaásgi biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/54/1 számú módosító javaslat 
indokolását. 
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93.  Kocsi László és Toller László képviselők a törvényjavaslat 48. §-sal, a VET 123. 
§ (3) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-
ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "48. § A VET 123. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(3) A környezetvédelmi okokból bezárásra kerülő erőművek, erőműrészek, zagyterek, 
továbbá erőműtársaságok által működtetett szénbányák felhagyási, kármentesítési, 
rekultivációs kötelezettségeinek teljesítése a Magyar Államot terheli abban a mértékben, 
amennyiben annak fedezete az érintett társaságoknál nem képződött meg, mivel a korábbi 
árszabályozások során nem épült be a villamos energia hatósági áraiba.”" 
 

T/15720/54/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 92. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

A Gazdasági biz. - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a módosító 
javaslat a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/54/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

94.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 48. § (1) 
bekezdésében a VET 125. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /48. § (1) A VET 125. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(1) A [3. § 41. pontjában] 20. és 21. §-okban meghatározott zöld bizonyítvány 
rendszer bevezetésének időpontját a Kormány állapítja meg. A bevezetés időpontjának 
megállapításakor figyelembe kell venni, hogy a megújuló és a hulladékból nyert energiát 
felhasználó erőművek összteljesítménye és az általuk kibocsátott zöld bizonyítványok 
megfelelő kínálatot biztosítsanak a villamosenergia-vásárlók részére. A bevezetés 
időpontjának megállapításakor figyelembe kell venni a zöld bizonyítvány rendszer 
nemzetközi tapasztalatait és sikerességét." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

95.  Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa István és Csige Tamás képviselők a törvényjavaslat 
48. § (1) bekezdésében a VET 125. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /48. § (1) A VET 125. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(1) A 3. § 41. pontjában meghatározott zöld bizonyítvány rendszer bevezetésének 
időpontját a Kormány állapítja meg. A bevezetés időpontjának megállapításakor figyelembe 
kell venni, hogy a megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert energiát felhasználó 
erőművek összteljesítménye és az általuk kibocsátott zöld bizonyítványok megfelelő kínálatot 
biztosítsanak a villamosenergia-vásárlók részére. A bevezetés időpontjának megállapításakor 
figyelembe kell venni a zöld bizonyítvány rendszer nemzetközi tapasztalatait és sikerességét." 
 

T/15720//70-/73., /75. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 15., 38., 39., 41., 96. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági biz. ülésén egyetért, 
az Emberi jogi és a Környezetvédelmi biz. ülésén nem ért egyet

 
 
 

96.  Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa István és Csige Tamás képviselők a törvényjavaslat 
48. § (2) bekezdésében a VET 125. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) A VET 125. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A Kormány (1) bekezdésben meghatározott döntéséig a megújuló energiaforrásból 
vagy hulladékból nyert energiával, illetve a külön jogszabályban meghatározott erőműben, 
kiserőműben termelt villamos energia átvételét a külön jogszabályban kijelölt engedélyes, 
illetőleg engedélyesek nem tagadhatják meg, ha az erőmű, illetve kiserőmű hálózatra adás 
műszaki feltételeit teljesíti, és az átvételi ár a hatóság által megállapított értéket nem haladja 
meg. Az átvételi árat az árhatóság állapítja meg. Az e törvény szerint nem engedélyköteles 
kiserőmű üzemeltetője az e bekezdésben meghatározott villamosenergia-értékesítés esetén az 
értékesítés megkezdését köteles a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni." 
 

T/15720//70-/74. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 6., 15., 38., 39., 41., 95. 

pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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97.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 48. § (2) bekezdésében a VET 125. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni, valamint (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(2) A VET 125. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 „(2) A 43. § (5) bekezdése és a 45. § (4) bekezdése alapján átvételi kötelezettség alá eső 
villamos energia termelésének elősegítése érdekében, továbbá a Kormány (1) bekezdésben 
meghatározott döntéséig a hulladékból nyert villamos energia vonatkozásában a 
villamosenergia-ellátás biztonságát, valamint a fogyasztók fokozatos terhelését figyelembe 
véve az árak normatív támogatásán keresztül – a rendszerirányítás díjába épített elemmel – 
elő kell segíteni a megújuló és a hulladékból nyert energiát felhasználó erőművek létesítését. 
A villamosenergia-árak támogatásának mértékét és módját a Hivatal javaslata alapján a 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben állapítja meg. Az ártámogatás mértéke és 
módja az egyes energiaforrások esetén eltérő, figyelembe véve az egyes energiaforrásokhoz 
kapcsolódó technológiák eltérő megtérülési idejét.
 
 (3) A Kormány (1) bekezdésben meghatározott döntéséig a [megújuló vagy] 
hulladékból nyert energiával, illetve a külön jogszabályban meghatározott erőműben, 
kiserőműben termelt villamos energia átvételét a külön jogszabályban kijelölt engedélyes, 
illetőleg engedélyesek nem tagadhatják meg, ha az erőmű, illetve kiserőmű hálózatra adás 
műszaki feltételeit teljesíti, és az átvételi ár a hatóság által megállapított értéket nem haladja 
meg. Az átvételi árat az árhatóság állapítja meg. Az e törvény szerint nem engedélyköteles 
kiserőmű üzemeltetője az e bekezdésben meghatározott villamosenergia-értékesítés esetén az 
értékesítés megkezdését köteles a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni. E rendelkezés nem 
érinti a 43. § (5) bekezdése és a 45. § (4) bekezdése alapján átvételi kötelezettség alá eső 
megújuló energiából előállított villamos energia átvételének szabályait.”" 
 

T/15720/22/1-8. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 23., 27., 36., 40., 52., 

68., 80. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/22/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

98.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 50. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "50. § (1) E törvény – a [(2) és (3) bekezdésben] (2)-(4) bekezdésekben foglalt 
kivétellel – 2005. június 1-jén lép hatályba. 
 
 
 



-  51  - 

 (2) E törvény 42. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba. 
 
 [(2)] (3) E törvény 52. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
 [(3)] (4) E törvény 53. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba. 
 
 [(4)] (5) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a VET 37. §-ának e) pontjában a 
hivatkozás 28. § (2) bekezdésre, az 57. § (3) bekezdésében a hivatkozás 27. § (6) bekezdésre 
változik." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

99.  Dr. Dávid Gyula képviselő a törvényjavaslat 50. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény 43. és 53. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba." 
 

T/15720/77/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 85. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/77/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

100.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "51. § (1) E törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül a [0,5] 1 MW és az ezt 
meghaladó teljesítményű, közcélú hálózatra csatlakozó kiserőművek kötelesek a VET-ben 
meghatározott elsődleges energiaforrás választási, létesítési és működési összevont engedély 
iránti kérelmet benyújtani a Hivatalnak. A Hivatal az engedély kiadását nem tagadhatja meg, 
ha a kiserőmű rendelkezik érvényes, a külön jogszabályokban meghatározott hatósági 
engedélyekkel és a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően működik." 
 

T/15720/10. és /11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 61. és 66. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/15720/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

101.  Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "51. § (1) E törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül a 0,5 MW és az ezt 
meghaladó teljesítményű, közcélú hálózatra csatlakozó kiserőművek kötelesek a VET-ben 
meghatározott elsődleges energiaforrás választási, létesítési és működési összevont engedély 
iránti kérelmet benyújtani a Hivatalnak. A Hivatal az engedély kiadását nem tagadhatja meg, 
ha a kiserőmű rendelkezik érvényes, a külön jogszabályokban meghatározott hatósági 
engedélyekkel és a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően működik. E 
bekezdés rendelkezései megfelelően alkalmazandók az e törvény hatálybalépésekor létesítés 
alatt álló kiserőművekre." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

102.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 51. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az elosztó a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 
1994. évi XLVIII. törvény hatályba lépését megelőzően idegen ingatlanon megépült és 
üzembe helyezett elosztó vezeték, tartószerkezet és azon elhelyezett átalakító- és kapcsoló-
berendezés tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a vezetékjog alapítása az ingatlan-
nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, a székhelye szerint illetékes területi 
műszaki biztonsági felügyelőségtől (a továbbiakban: felügyelőség) 2010. december 31-ig 
kérheti, hogy fennmaradási engedélyt adjon ki. A vezetékjog fennálltát és keletkezésének 
időpontját a fennmaradási engedélyben kell megállapítani. A felügyelőség jelen rendelkezés 
szerinti eljárására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 48. §-ában foglalt rendelkezések megfelelően irányadók, azokkal az eltérésekkel, 
hogy a felügyelőség műszaki-biztonsági okokból jogosult átalakítási kötelezettséget előírni, 
továbbá, hogy az elosztónak nem kell igazolnia építési jogosultságát. A vezetékjog ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére a felügyelőség jogerős hatósági határozata (fennmaradási 
engedélye) alapján, és csak a tulajdonossal történő megegyezést követően kerülhet sor." 
 

T/15720/9. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 105. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

103.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 51. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az elosztó a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 
1994. évi XLVIII. törvény [hatályba lépését] hatálybalépését megelőzően idegen ingatlanon 
megépült és üzembe helyezett elosztó vezeték, tartószerkezet és azon elhelyezett átalakító- és 
[kapcsoló-berendezés] kapcsolóberendezés tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a 
vezetékjog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, a 
székhelye szerint illetékes területi műszaki biztonsági felügyelőségtől (a továbbiakban: 
felügyelőség) 2010. december 31-ig kérheti, hogy fennmaradási engedélyt adjon ki. 
A vezetékjog fennálltát és keletkezésének időpontját a fennmaradási engedélyben kell 
megállapítani. A felügyelőség jelen rendelkezés szerinti eljárására az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-ában foglalt rendelkezések 
megfelelően irányadók, azokkal az eltérésekkel, hogy a felügyelőség műszaki-biztonsági 
okokból jogosult átalakítási kötelezettséget előírni, továbbá, hogy az elosztónak nem kell 
igazolnia építési jogosultságát. A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a 
felügyelőség jogerős hatósági határozata (fennmaradási engedélye) alapján kerülhet sor." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

104.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 51. § (2)-(3) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) [Az elosztó] A hálózati engedélyes a villamos energia termeléséről, szállításáról és 
szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény hatályba lépését megelőzően idegen 
ingatlanon megépült és üzembe helyezett elosztó vagy átviteli vezeték, tartószerkezet és azon 
elhelyezett átalakító- és kapcsoló-berendezés tekintetében, amennyiben azok elhelyezésére a 
vezetékjog alapítása az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett módon nem történt meg, a 
székhelye szerint illetékes területi műszaki biztonsági felügyelőségtől (a továbbiakban: 
felügyelőség) 2010. december 31-ig kérheti, hogy fennmaradási engedélyt adjon ki. 
A vezetékjog fennálltát és keletkezésének időpontját a fennmaradási engedélyben kell 
megállapítani. A felügyelőség jelen rendelkezés szerinti eljárására az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 48. §-ában foglalt rendelkezések 
megfelelően irányadók, azokkal az eltérésekkel, hogy a felügyelőség műszaki-biztonsági 
okokból jogosult átalakítási kötelezettséget előírni, továbbá, hogy [az elosztónak] a hálózati 
engedélyesnek nem kell igazolnia építési jogosultságát. A vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésére a felügyelőség jogerős hatósági határozata (fennmaradási engedélye) 
alapján kerülhet sor. 
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 (3) [Az elosztói] A hálózati engedélyes a (2) bekezdés rendelkezései szerint jogosult az 
idegen ingatlanon nem tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsolóberendezésre 
fennmaradási engedélyt kérni. A használati jog fennálltát és keletkezésének időpontját a 
fennmaradási engedélyben kell megállapítani. A használati jog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésére a felügyelőség jogerős hatósági határozata (fennmaradási engedélye) 
alapján kerülhet sor. A fennmaradási engedély nem érinti az ingatlantulajdonosnak a VET 75. 
§ (3) bekezdésében meghatározott, térítésre vonatkozó igényét." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

105.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 51. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az elosztói engedélyes a (2) bekezdés rendelkezései szerint jogosult az idegen 
ingatlanon nem tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsolóberendezésre fennmaradási 
engedélyt kérni. A használati jog fennálltát és keletkezésének időpontját a fennmaradási 
engedélyben kell megállapítani. A használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére a felügyelőség jogerős hatósági határozata (fennmaradási engedélye) és az 
ingatlantulajdonos jóváhagyó nyilatkozata alapján kerülhet sor. A fennmaradási engedély nem 
érinti az ingatlantulajdonosnak a VET 75. § (3) bekezdésében meghatározott, térítésre 
vonatkozó igényét." 
 

T/15720/7. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 102. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

106.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 51. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Az elosztói engedélyes a (2) bekezdés rendelkezései szerint jogosult az idegen 
ingatlanon nem tartószerkezeten elhelyezett átalakító- és kapcsolóberendezésre fennmaradási 
engedélyt kérni. A használati jog fennálltát és keletkezésének időpontját a fennmaradási 
engedélyben kell megállapítani. A használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésére a felügyelőség jogerős hatósági határozata (fennmaradási engedélye) alapján 
kerülhet sor. A fennmaradási engedély nem érinti az ingatlantulajdonosnak a VET 75. § (3) 
bekezdésében meghatározott, térítésre vonatkozó igényét." 
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Indokolás: Lásd a T/15720/21/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

107.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 51. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) A közüzemi szolgáltató az e törvény [hatályba lépését] hatálybalépését 
megelőzően felszerelt, érvényes hitelesítéssel nem rendelkező fogyasztásmérő berendezések 
hitelesítéséről, vagy hiteles fogyasztásmérő berendezésre történő cseréléséről 2007. január 1-
jéig a VET 90. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötbérfizetési kötelezettség nélkül 
gondoskodhat." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

108.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 51. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) A [közüzemi szolgáltató] hálózati engedélyes az e törvény hatályba lépését 
megelőzően felszerelt, érvényes hitelesítéssel nem rendelkező fogyasztásmérő berendezések 
hitelesítéséről, vagy hiteles fogyasztásmérő berendezésre történő cseréléséről 2007. január 1-
jéig a VET 90. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötbérfizetési kötelezettség nélkül 
gondoskodhat." 
 

T/15720/48/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 77. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/48/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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109.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 51. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(7) A közüzemi szolgáltató e törvény [hatályba lépésének] hatálybalépésének napjától 
nem fogadhat be a villamos energia továbbadásához való hozzájárulásra vonatkozó új 
kérelmet a VET 84. § (1) bekezdése alapján." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

110.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 51. § (8) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(8) Az e törvény hatálybalépését megelőzően létesített közvetlen vezeték üzemeltetője 
köteles a Hivatalnak az általa üzemeltetett közvetlen vezeték működésére e törvény 
hatálybalépésétől számított egy éven belül a VET [§] 52/C. § (2) és (3) bekezdésében 
meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával engedély iránti kérelmet benyújtani. 
Amennyiben az érintett üzemeltető gazdálkodó szervet nem tesz eleget az e bekezdésben 
meghatározott kötelezettségének, a Hivatal a közvetlen vezetéken keresztül villamos energiát 
vételező felhasználó kérelmére indított eljárása során a vezetéket hivatalból a VET 52/C. § (5) 
bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint fogyasztói vezetékké, illetve közcélúvá 
nyilváníthatja." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/21/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

111.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 51. § (11) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(11) A (9) bekezdés szerint létrehozott, illetőleg kijelölt társaságokat – a VET szerinti 
engedélyeik megszerzésének feltételével – a VET alapján kiadott engedéllyel rendelkező 
alapítójuk, illetőleg az őket irányító ilyen vállalkozás által a VET szerinti engedélyeik alapján 
folytatott villamosenergia-ipari tevékenységet érintő jogviszonyai tekintetében az alapítójuk, 
illetve az őket irányító vállalkozás jogutódjainak kell tekinteni. A törvényes jogutódlás 
végrehajtása során a VET 66. § (4) bekezdésére figyelemmel kell eljárni és az nem 
korlátozhatja a jogelőd társaság tevékenységének folytatásához kapcsolódó jogokat és 
kötelezettségeket, valamint a jogelőd társasággal érvényes szerződéses kapcsolatban állók 
jogait és kötelezettségeit." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

112.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 52. § (1) 
bekezdésében a VET 9/A. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

113.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 52. § (1) 
bekezdésében a VET 9/A. § (8) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

114.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 52. § (1) 
bekezdésében a VET 9/A. § (10) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /52. § (1) A VET a 9. §-t követően a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(10) A Hivatal köteles a jogerős határozattal kiadott engedélyeket, 
engedélymódosításokat, engedély visszavonásokat, továbbá a külön jogszabályban 
meghatározott közérdekű határozatainak rendelkező részét a Ket. 81. § (8) bekezdésében 
foglalt rendelkezések szerint nyilvánosan közzétenni. A Hivatal az egyéb jogerős határozatait 
az ügy fontosságára tekintettel az elnök mérlegelése alapján teszi közzé." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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115.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 52. § (1) bekezdésében a VET 9/A. § 
(11) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 /52. § (1) A VET a 9. §-t követően a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(11) A Hivatal határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát 
a bíróságtól lehet kérni. [A bíróság a határozatot jogosult megváltoztatni.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

116.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 52. § (1) 
bekezdésében a VET 9/A. §-át új (12) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 /52. § (1) A VET a 9. §-t követően a következő 9/A. §-sal egészül ki:/ 
 
 "(12) A Hivatal jogerős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be a Ket. 112. §-a 
szerinti újrafelvételi kérelem." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

117.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 52. § (3) bekezdésének az elhagyását javasolják: 
 
 "[(3) A VET 33. § (4) bekezdésében és 48. § (4) bekezdésében a hivatkozás 9. § (4) 
bekezdés b) pontjáról 9/A. § (2) bekezdésre változik.]" 
 

T/15720/35/1-2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 50. és 60. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/35/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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118.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 52. § (4) 

bekezdésében a VET 113. § a) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(4) A VET 113. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /E törvény// 
 
 "a) 4. §, [és 32/B] 31/B. § és 52/D. §-ában, 9/A. § (10), 14. § (4)[, 14. § (6)] és (7), 
15/B. § (1)[, 15/B. §] és (3), 16. § (2), 22/A. § (2), 27. § (5)-(6), 33. § (1)-(2), 34. § (3), 46. § 
(1)-(2), 48. § (2)-(3)[, 48. §] és (5), 52. § (1), [52/D. § (1),] 54. § (1), 57. § (3), 63. § (3), 64. § 
(4), [66. § (2),] 102/B. § (4), 106. § (3), 107. § (2), 108. § (2) és 125. § (1) bekezdésében, 
valamint a 3. § 13.[, 3. §] és 15., a 10/A. § (1) bekezdés b), az 50. § (3) bekezdés b), az 51. § 
(1) bekezdés b), és a 88. § l) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazásához szükséges 
részletszabályok megalkotásáról a Kormány," 
 
 /gondoskodik./ 
 

T/15720/53/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 91. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/53/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

119.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők a törvényjavaslat 53. §-ában a 
VET 102. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /53. § A VET 102. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(2) A 101. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével a rendszerirányító átviteli 
hálózati és szervezett [villamosenergia-piaci] villamosenergia-piac működtetési 
tevékenységet folytathat." 
 

T/15720/51/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 83. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/51/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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120.  Deák András képviselő a törvényjavaslat 54. §-át új (2) bekezdéssel az állam 
tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Priv. tv.) 72/A. §-ával javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § 
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/65/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 

121.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 54. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állam tulajdonában lévő 
vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a 
következőkkel egészül ki: 
 
 /A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami 
tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg 
szerv megjelölésével - a következők:/ 
 

Társaság neve Tartós állami részesedés  
legalacsonyabb mértéke 

  
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter  
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Rendszerirányító Rt. 

 1 db szavazatelsőbbséget 
biztosító részvény]" 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

122.  Podolák György képviselő a törvényjavaslat 54. §-ának a következő tartalmi és 
szerkezeti módosítását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "54. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII. törvény 17. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(4) A gazdasági és közlekedési miniszter árhatósági jogkörébe tartozó energetikai 
termékek és szolgáltatások tekintetében a 16. §-ban foglaltakat a hatósági ár megállapítója 
helyett a Magyar Energia Hivatal végzi, az ezzel kapcsolatos eljárására a villamos energiáról 
szóló törvény szabályait kell alkalmazni.” 
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 (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állam tulajdonában lévő vállalkozói 
vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) az alábbi 
új 72/A. §-sal egészül ki:
 
 „72/A. § A Magyar Villamosművek Rt. részesedése a Paksi Atomerőmű Rt.-ben, a 
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.-ben, továbbá az Országos 
Villamostávvezeték Rt.-ben nem lehet alacsonyabb 99 %-nál.” 
 
 [(2)] (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg [az állam tulajdonában lévő 
vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény] a Priv. tv. melléklete a 
következőkkel egészül ki: 
 
 /A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami 
tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg 
szerv megjelölésével - a következők:/ 
 

Társaság neve Tartós állami részesedés  
legalacsonyabb mértéke 

  
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter  
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Rendszerirányító Rt. 

 1 db szavazatelsőbbséget 
biztosító részvény 

 
 (4) E törvény hatálybalépését követő 60 napon belül a MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. létesítő okiratát e törvény l. § rendelkezéseinek 
megfelelően kell módosítani. 
 
 (5) A gazdasági és közlekedési miniszter e törvény hatálybalépését követő 15 napon 
belül köteles a vagyonkezelésben lévő valamennyi MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Rendszerirányító Rt. kincstári vagyonkörbe tartozó részvényét a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság részére átadni. 
 
 (6) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül 
köteles átadni az ÁPV Rt.-nek a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. 
valamennyi a kincstári vagyonkörbe tartozó részvényét. 
 
 (7) Az ÁPV Rt. e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles a MAVIR 
Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. valamennyi részvényét a Magyar 
Villamosművek Rt. tulajdonába adni.
 
 [(3)] (8) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a VET 3. §-ának 37. pontja, 5. §-a a) 
pontjának 1. és 11. alpontja, 22. §-ának (2) bekezdése, 41. §-ának (1) bekezdése, 53. §-ának 
(3) bekezdése, 67. §-a, 102. §-ának (3) bekezdése, 114. §-ának (2) bekezdése, valamint 127. 
§-ának (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
 [(4)] (9) E törvény hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti 
 
 a) az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 60. §-ának (2) bekezdése, 
 
 b) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 148. §-ának (4) bekezdése, 
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 c) egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi LXIX. törvény 20. §-a. 
 
 [(5)] (10) A VET 9. §-ának (4)-(6) bekezdése 2005. november 1-jén hatályát veszti." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat (4) bekezdésében e törvény 1. §-ának rendelkezéseire hivatkozás további 
pontosítást igényel. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. nem támogatja

- a Költségvetési biz. támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

123.  Deák András képviselő a törvényjavaslat 54. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/65/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 

124.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 54. § (2) bekezdésében a Priv. tv. 
mellékletének a következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az állam tulajdonában lévő vállalkozói 
vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a következőkkel egészül 
ki: 
 
 /A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami 
tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg 
szerv megjelölésével - a következők:/ 
 

Társaság neve Tartós állami részesedés  
legalacsonyabb mértéke 

  
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter  
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Rendszerirányító Rt. 

[1 db szavazatelsőbbséget 
biztosító részvény] 100 %" 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja

- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Környezetvédelmi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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125.  Deák András képviselő a törvényjavaslat 54. §-át új (3) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 18-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/65/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. május 20. 
 
 
 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Varga Mihály s.k., 
a Költségvetési  

 bizottság elnöke 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k., 
a Környezetvédelmi 

 bizottság elnöke 
 
 

Szabó György s.k., 
a Területfejlesztési   

bizottság elnöke 
 
 
 
 


