
T/15720/118. szám 
 

 
   Az Országgyűlés 

 
Gazdasági bizottságának Emberi jogi, kisebbségi és 

vallásügyi bizottságának 
 
 

Költségvetési és pénzügyi 
 bizottságának 

Környezetvédelmi 
bizottságának 

 
 

Területfejlesztési   
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

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

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/15720/93. sz. ajánlással.) 

 
 
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/15720/94-117. számú kapcsolódó módosító 
javaslatokat. 
 
 Visszavont kapcsolódó módosító javaslatok: T/15720/102. (Podolák György és 
Szalay Gábor), T/15720/104. (Podolák György, Göndör István és Szalay Gábor). Ezeket a 
kapcsolódó módosító javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 A T/15720/93. számú ajánlásban foglalt és visszavont módosító javaslatok jegyzékét 
az ajánlás III. része tartalmazza. 
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I. 
 
 

1.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 2. §-át új (2) 
bekezdéssel, a VET 3. § 10. pontjával javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a 
§ bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(2) A VET 3. §-ának 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 „10. erőmű: olyan energiaátalakító létesítmény, amely energiahordozó, így különösen 
szén, szénhidrogén, hasadó anyag, megújuló energiaforrás, hulladékból nyert energia 
felhasználásával villamos energiát termel;”" 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 5., 9., 13., 14., 16., 

17., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/1. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet 
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

2.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – 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 előállított] 
megújuló energiaforrásból nyert energia;" 
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T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 5., 9., 13., 14., 16., 

17., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/2. 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. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi, a Költségvetési és 
a Területfejlesztési biz. ülésén nem ért egyet 
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

3.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 2. §-át új (8) 
bekezdéssel, a VET 3. § 41. pontjával javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a 
§ bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(8) A VET 3. §-ának 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 „41. zöld bizonyítvány: a termelő, illetőleg a kiserőmű üzemeltetője által kibocsátott, a 
megújuló energiaforrásból vagy a hulladékból nyert energiával előállított villamos energia 
mennyiségét vagy annak egy részét igazoló okirat;”" 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 5., 9., 13., 14., 16., 

17., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/3. 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. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi, a Költségvetési és 
a Területfejlesztési biz. ülésén nem ért egyet 
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 



-  4  - 

 
 

4.  Püski András, Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva Püski 
András képviselő T/15720/80. számú módosító indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 16. 
pontja) – 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, amely az átviteli vagy 
elosztóhálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó fogyasztónak, [felhasználónak,] 
fogyasztók csoportjának, illetőleg fogyasztónak nem minősülő természetes személynek, 
gazdálkodó szervezetnek, ezek csoportjának (a továbbiakban együtt: felhasználók) ellátására 
szolgál." 
 

T/15720/95/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 35. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/95/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

5.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 2. § (8) 
bekezdésében a VET 3. §-át a következő 46. ponttal javasolják kiegészíteni: 
 
 "(8) A VET 3. §-a a következő 42-[45.]46. ponttal egészül ki:" 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
 "46. megújuló energiaforrás: az időjárási körülményektől függő nem fosszilis 
energiahordozó (nap, szél), az időjárási körülményektől nem függő nem fosszilis 
energiahordozó (geotermikus energia, vízenergia, biomassza, valamint biomasszából 
közvetve vagy közvetlenül előállított energiaforrás), továbbá hulladéklerakóból, illetve 
szennyvízkezelő létesítményből származó gáz, valamint a biogáz." 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 9., 13., 14., 16., 

17., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/15720/94/4. 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. nem támogatja
- a Területfejlesztési biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István, Szabó József, Göndör István, 
Püski András és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva Podolák György, Kovács Tibor, 
dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők T/15720/23. számú módosító indítványához 
(T/15720/93. számú ajánlás 12. pontja) – a törvényjavaslat 2. § (8) bekezdésében 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 mérő berendezés, amely a fogyasztás 
ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a villamosenergia-ellátást." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/96/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

7.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/38. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 56. pontja) – a törvényjavaslat 3. §-át 
új (1) bekezdéssel, a VET 4. § d) pontjával javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása 
esetén a § jelenlegi szövege (2) bekezdés jelölésre változik: 
 

 "(1) A VET 4. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /A Kormány megállapítja/ 
 
 „d) a fogyasztók feljogosításának részletes szabályait,”" 
 

T/15720/97/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/15720/97/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

8.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/33. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 43. pontja) – a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésében a VET 5. § a) pontja 5. alpontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /4. § (1) A VET 5. §-a a) pontjának 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 /A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) 
 
 a) meghatározza// 
 
 "5. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) rendelkezéseivel összhangban az 
engedélyesek és a rendszerhasználók villamosenergia-ipari tevékenységével, illetőleg 
villamosenergia-fogyasztásával kapcsolatos adatszolgáltatásának szabályait, valamint a 
Magyar Energia Hivatal által a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, 
illetőleg más szervezetek részére nyújtott adatszolgáltatásának rendjét, továbbá a Ptk. 81. § 
(2) bekezdésében meghatározott üzleti titoknak minősülő tények, információk, megoldások és 
adatok (a továbbiakban: üzleti titok) védelmére vonatkozó részletes szabályokat," 
 

T/15720/98/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 20. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/98/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

9.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 4. §-át új (3) 
bekezdéssel, a VET 5. § b) pontjával javasolják kiegészíteni: 
 
 "(3) A VET 5. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 /A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)/ 
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 „b) megállapítja a megújuló energiaforrásból, valamint a hulladékból nyert energiával, 
továbbá a kapcsoltan, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb módon termelt villamos 
energia kötelező átvételének szabályait, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben 
kialakítja az így termelt villamos energia támogatásának rendjét,”" 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 13., 14., 16., 

17., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/5. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

10.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 4. §-át új (5) bekezdéssel, a VET 5. § l) 
pontjával javasolják kiegészíteni: 
 
 "(5) A VET 5. §-a a következő l) ponttal egészül ki: 
 
 /A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)/ 
 
 „l) meghatározza az elosztói és közüzemi szolgáltatói engedélyesek vagy azok 
megbízottjai által a fogyasztó igénye alapján végezhető azon szolgáltatások kizárólagos körét, 
amelyekért a fogyasztónak külön díj számítható fel." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/117. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

11.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/26. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 21. pontja) – 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:
 
 „(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. Ha a tárgyévet megelőző 
évben az engedélyesnek nem volt nettó árbevétele, vagy nem volt teljes évre vonatkozó nettó 
árbevétele, akkor éves felügyeleti díj előleget kell fizetni, amelynek mértéke a tárgyévre 
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vonatkozó üzleti tervben az engedélyköteles tevékenységből elérni tervezett nettó árbevétel 
0,05%-a. Amennyiben a tárgyév tényleges nettó árbevétele nem azonos az üzleti tervben 
tervezettel, a különbözet 0,05%-ával a tárgyévet követő évben a fizetendő felügyeleti díj 
mértékét megfelelően módosítani kell. 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/15720/99. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

12.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/32. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 42. pontja) – a törvényjavaslat 6. §-
ában a VET 10. § b) 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/ 
 
 "b) jóváhagyja az engedélyesek által kidolgozott üzletszabályzatokat, a 22. § (2) 
bekezdése szerinti belső szabályzatokat és azok módosítását," 
 

T/15720/100/2. és 3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 19. és 53. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/100/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

13.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 6. §-ában a VET 
10. § k) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /6. § A VET 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 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/ 
 
 "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/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 14., 16., 

17., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/6. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

14.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – 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 nem fosszilis energiahordozóból, mint 
megújuló energiaforrásból előállított villamos energia vonatkozásában." 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás1., 2., 3., 5., 9., 13., 16., 

17., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/7. 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
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

15.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István, Szabó József, Göndör 
István, Püski András és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva Podolák György, Kovács 
Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők T/15720/23. számú módosító 
indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 12. pontja) – a törvényjavaslat 13. §-ában a VET 
16. §-át új (1) és (3) bekezdésekkel javasolják kiegészíteni: 
 
 "13. § A VET 16. §-a [(2) bekezdése] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) Természetes személy fogyasztót rászorultsága esetén, az általa lakott lakáscélú 
ingatlan fenntartása érdekében és mértékéig, szociális villamosenergia-ellátásban kell 
részesíteni.
 
 (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.” 
 
 (3) A szociális villamosenergia-ellátás finanszírozására állami költségvetési, és helyi 
önkormányzati források, valamint egyéb, e célra nyújtott önkéntes hozzájárulások is 
felhasználhatók." 
 

T/15720/96/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 43. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/96/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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16.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – 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/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 

17., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/8. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

17.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 15. §-ában a VET 
19. §-a d)-e) pontjainak 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 energiaforrást 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, 
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 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," 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 

16., 18., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/9. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

18.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 16. §-át új (1) 
bekezdéssel, a VET 20. § (1)-(3) bekezdésével javasolják kiegészíteni, valamint a 16. §-ban 
a VET 20. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják (a módosító javaslat 
elfogadása esetén a § eredeti szövege (2) bekezdés jelölést kapja): 
 
 "„(1) A VET 20. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
 
 „20. § (1) A termelő, illetve a kiserőmű üzemeltetőjének kérelmére a Hivatal igazolja 
a megújuló energiaforrást, vagy hulladékból nyert energiát felhasználó erőmű 
teljesítőképességét, és a villamos energia termeléséhez felhasznált erőforrást. 
 
 (2) A Hivatal (1) bekezdésben meghatározott igazolása alapján a termelő, illetve a 
kiserőmű üzemeltetője jogosult a megújuló energiaforrásból vagy a hulladékból nyert 
energiával termelt villamos energia mennyiségéről zöld bizonyítványt kiállítani és azt 
értékesíteni. 
 
 (3) A termelő és a kiserőmű üzemeltetője köteles a külön jogszabályban meghatározott 
időszakonként az értékesített zöld bizonyítványokról, valamint a megújuló energiaforrásból és 
a hulladékból nyert energiával előállított villamos energia mennyiségéről kimutatást készíteni, 
és azt jóváhagyásra a Hivatalnak benyújtani.”
 
 (2) 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/15720/94. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 
16., 17., 21., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/94/10. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

19.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/32. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 42. pontja) – 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. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 „(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. Természetes személy vagy gazdálkodó 
szervezet bevonása esetén a hálózati engedélyesek a kiválasztásra és megbízásra a külön 
jogszabályban, valamint a Hivatal által jóváhagyott és nyilvánosságra hozott belső 
szabályzatukban meghatározott feltételeket és eljárásokat kötelesek alkalmazni.”" 
 

T/15720/100/1. és 3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. és 53. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/100/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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20.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/33. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 43. pontja) – 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. Az adatokat – természetes személy esetén az Avtv. 
rendelkezései szerint - az érintett fogyasztó részére hozzáférhetővé kell tenni." 
 

T/15720/98/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/98/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

21.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslatot új 29. §-sal, a 
VET 43. § (5) bekezdésével javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "„29. § A VET 43. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(5) A közüzemi nagykereskedőt az átviteli hálózatra csatlakozó erőműben vagy 
engedélyköteles kiserőműben megújuló energiaforrásból 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.”" 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 

16., 17., 18., 22., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/11. 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
- a Környezetvédelmi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

22.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – 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 új (4) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(4) A közüzemi szolgáltatót az elosztó hálózatra csatlakozó erőműben vagy 
engedélyköteles kiserőműben megújuló energiaforrásból 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.”" 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 

16., 17., 18., 21., 28., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/12. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/38. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 56. pontja) – a törvényjavaslat 29. §-
ában a VET 46. § (1) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását, valamint új 
(8) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 
 /29. § A VET 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "46. § (1) A villamos energiát vételező természetes személy vagy gazdálkodó 
szervezet feljogosított fogyasztóvá válhat a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel 
[és időponttól]" 
 



-  16  - 

 "(8) 2007. június 30-ig feljogosított fogyasztóvá válhat minden, a külön jogszabályban 
meghatározott nem lakossági fogyasztó. 2007. július 1-től feljogosított fogyasztóvá válhat 
minden fogyasztó." 
 

T/15720/97/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/97/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

24.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva Szabó József, 
Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők T/15720/37. számú módosító 
indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 55. pontja) – 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. Amennyiben a kilépés feltételei a 
fogyasztó önhibáján kívül a felmondási idő elteltéig nem teljesülnek, a kilépés feltételeinek 
teljesítése és azok hatálybalépése időpontjáig a fogyasztót megilleti a közüzemi fogyasztó 
jogállása." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/101. 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

 
 
 

25.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva Szabó József, 
Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők T/15720/37. számú módosító 
indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 55. pontja) – a törvényjavaslat 29. §-ában a VET 
46. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
  Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 25-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/102. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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26.  Podolák György, Göndör István és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva 
Podolák György és Szalay Gábor képviselők T/15720/32. számú módosító indítványához 
(T/15720/93. számú ajánlás 57. pontja) – 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 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/103. 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

 
 
 

27.  Podolák György, Göndör István és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva 
Podolák György és Szalay Gábor képviselők T/15720/32. számú módosító indítványához 
(T/15720/93. számú ajánlás 57. pontja) – a törvényjavaslat 29. §-ában a VET 46. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
  Visszavonva a Gazdasági bizottság 2005. május 25-i ülésén! 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/104. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
 
 
 

28.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 30. §-át új (2) 
bekezdéssel, a VET 48. § (3) bekezdésének d) pontjával javasolják kiegészíteni (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
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 "„(2) A VET 48. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 /A rendszerirányító a külön jogszabály rendelkezései szerint, a 33. § (1) bekezdésében 
foglalt rendelkezések figyelembevételével a közcélú hálózathoz való hozzáférést, a villamos 
energia határon keresztül történő beszállítását megtagadhatja, illetve mennyiségét 
csökkentheti, ha/ 
 
 „d) a villamos energia beszállítása a hőenergiával kapcsolt villamosenergia-termelést, 
a megújuló energiaforrások, illetőleg a hulladékból nyert energia felhasználását hátrányosan 
érinti.”" 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 

16., 17., 18., 21., 22., 31., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/13. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

29.  Podolák György, Göndör István, Szabó József és Szalay Gábor képviselők – 
kapcsolódva T/15720/40. számú módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 62. 
pontja) – 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] § (1) bekezdésében, valamint az 51. § (2) bekezdésében szabályozott 
eset kivételével a fogyasztói vezeték létesítése, működtetése, a vezeték kapacitásának 
megváltoztatása, valamint működésének szüneteltetése," 
 
 "(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/15720/105. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - a Gazdasági biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

30.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők – 
kapcsolódva T/15720/43. számú módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 67. 
pontja) – a törvényjavaslat 33. §-ában a VET 52/B. § (1)-(2) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolják: 
 

/33. § A VET az 52. §-t követően a következő alcímmel és 52/A-52/D. §-okkal egészül ki: 
 

„Egyszerűsített engedélyezési eljárás/ 
 
 "52/B. § (1) A Hivatal a fogyasztói vezeték létesítését abban az esetben engedélyezi, 
ha a fogyasztó közcélú hálózathoz történő csatlakozása aránytalan költséggel vagy 
nehézséggel járna. A fogyasztói vezeték létesítésére és működtetésére vonatkozó engedélyt 
egy eljárásban kell kiadni. 
 
 (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] csatlakozásának várható költségéről, 
 
 b) a kérelmező nyilatkozatát a fogyasztói vezeték létesítésének várható költségéről,
 
 [b)] c) 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/15720/106. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

31.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslatot új 34. §-sal, a 
VET 56. § (4) bekezdésével javasolják kiegészíteni: 
 
 "„34. § A VET 56. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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 „(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/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 

16., 17., 18., 21., 22., 28., 36., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/14. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője 
a Gazdasági, az Emberi jogi és 
a Költségvetési biz. ülésén nem ért egyet
a Környezetvédelmi biz. ülésén egyetért

 
 
 

32.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők – 
kapcsolódva T/15720/44. számú módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 69. 
pontja) – 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 arra való hivatkozást is, hogy az eltérő 
színvonalú szolgáltatás miatt fizetendő kötbér megfizetése a 89. § (5) bekezdése értelmében 
nem mentesít az okozott kár megtérítése alól," 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/107. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

33.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – T/15720/33. számú módosító 
indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 70. pontja) – a törvényjavaslat 36. §-ában a VET 
82. § (3) bekezdése d) és g) pontjainak a következő módosítását javasolják: 
 
 /36. § A VET 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 /(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, valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott fogyasztói 
jogvita egyezségen alapuló rendezésének megkísérlésére, továbbá ennek eredménytelensége 
esetén az ügy eldöntésére irányuló eljárások kezdeményezésének módja és feltételei.." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/108. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

34.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők – 
kapcsolódva T/15720/45. számú módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 71. 
pontja) – 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, valamint a 46. 
§ (1) bekezdésében meghatározott fogyasztó esetén a szerződés felmondásának lehetőségéről 
írásban értesíteni." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/109. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

35.  Püski András, Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva 
Püski András képviselő T/15720/80. számú módosító indítványához (T/15720/93. számú 
ajánlás 16. pontja) – a törvényjavaslat 37. §-ában a VET 84. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 
 /37. § A VET 84. §-a a következő (3)-(6) bekezdésekkel egészül ki:/ 
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 "(4) Ha a továbbadással vételező [fogyasztó] felhasználó a közcélú hálózathoz kíván 
csatlakozni, a fogyasztói vezeték üzemeltetője köteles a közcélú hálózatra kapcsolásig a 
fogyasztói vezetékhez való hozzáférést változatlan feltételekkel biztosítani, valamint a 
közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében a hálózati engedélyessel együttműködni." 
 

T/15720/95/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 4. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/95/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

36.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslatot új 41. §-sal, a 
VET 95/A. § (1)-(3) bekezdéseivel javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "„41. § A VET a 95. §-t követően a következő új 95/A. §-sal egészül ki:
 
 „95/A. § (1) Az átvételi kötelezettség alá eső megújuló energiaforrásból előállított 
villamos energia induló átvételi ára k*23 Ft/KWh. 
 
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott k tényező értéke 2005. december 31. napjáig 1. 
Ezt követő naptári években a k értéke minden év első napjától a tárgyév január 1-jét 
megelőzően a Központi Statisztikai Hivatal által utoljára közzétett, az előző év azonos 
időszakához viszonyított aktuális (utolsó) éves fogyasztói árindex értékének és k tárgyévet 
megelőző évi értékének szorzata. 
 
 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott ár az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza.”" 
 

T/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 

16., 17., 18., 21., 22., 28., 31., 41. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/15. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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37.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 43. §-ában a VET 102/A. § (3) 
bekezdése a), b) és e) pontjainak a következő módosítását, c) és d) pontjainak az 
elhagyását, valamint új d) ponttal történő kiegészítését javasolja: 
 
 /43. § A VET a 102. §-t követően a következő 102/A. és 102/B §-okkal egészül ki:/ 
 
 "(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] rendszerirányítási, illetőleg a hálózati [engedélyesnek] 
engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozásnak a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi 
CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. §-ában meghatározott vezető tisztségviselője, a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. §-ában meghatározott vezető 
állású munkavállalója, valamint a vállalkozás rendszerirányítási, illetőleg hálózati engedélyesi 
tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője [Gt. 31. §-ában meghatározott 
felügyelő bizottsági tagja] nem szerezhet társasági részesedést [az] a rendszerirányítási, 
illetőleg hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozáson kívül [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 meghatározott [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 és szervezeti egység vezetőt 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,] 
 
 [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,] 
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 [e)] c) a [rendszerirányító] rendszerirányítási, illetőleg a hálózati [engedélyes] 
engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású munkavállalójának, valamint a 
rendszerirányítási, illetőleg hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egység 
vezetőjének 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] rendszerirányítási, 
illetőleg a hálózati [engedélyes] engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás működését 
befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelően járjon el, 
 
 d) a hálózati engedélyes hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége 
vezetőjének díjazását, illetve munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált 
vállalkozás nem átviteli vagy elosztói tevékenységet végző szervezeti egységeinek 
tevékenységétől, illetve azok tevékenységének eredményességétől függően meghatározni, 
 
 [f)] e) 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)] f) 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." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat a következő pontban foglalt indítványtól az összefüggő pontokban tér el. 
 

T/15720/114. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 44. és a 48. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/114/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

38.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva dr. Dávid Gyula 
képviselő T/15720/77. számú módosító indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 85. és 99. 
pontja) – a törvényjavaslat 43. §-ában a VET 102/A. § (3) bekezdése a), b) és e) pontjainak 
a következő módosítását, c) és d) pontjainak az elhagyását, valamint új d) ponttal történő 
kiegészítését javasolják: 
 
 /43. § A VET a 102. §-t követően a következő 102/A. és 102/B §-okkal egészül ki:/ 
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 "(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] rendszerirányítási, illetőleg a hálózati [engedélyesnek] 
engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozásnak a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi 
CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 21. §-ában meghatározott vezető tisztségviselője, a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188. §-ában meghatározott vezető 
állású munkavállalója, valamint a vállalkozás rendszerirányítási, illetőleg hálózati engedélyesi 
tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője [Gt. 31. §-ában meghatározott 
felügyelő bizottsági tagja] nem szerezhet társasági részesedést [az] a rendszerirányítási, 
illetőleg hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozáson kívül [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 meghatározott [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 és szervezeti egység vezetőt 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,] 
 
 [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)] c) a [rendszerirányító] rendszerirányítási, illetőleg a hálózati [engedélyes] 
engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás vezető állású munkavállalójának, valamint a 
rendszerirányítási, illetőleg hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egység 
vezetőjének 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] rendszerirányítási, 
illetőleg a hálózati [engedélyes] engedélyesi tevékenységet ellátó vállalkozás működését 
befolyásoló döntések meghozatala során a befolyásmentesség és az egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelően járjon el, 
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 d) a hálózati engedélyes hálózati engedélyesi tevékenységet ellátó szervezeti egysége 
vezetőjének díjazását, illetve munkabérét és egyéb juttatásait nem lehet a vertikálisan integrált 
vállalkozás nem átviteli vagy elosztói tevékenységet végző szervezeti egységeinek 
tevékenységétől, illetve azok tevékenységének eredményességétől függően meghatározni, 
 
 [f)] e) 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)] f) 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." 
 

T/15720/110. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 45., 46., 50. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/110/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 

39.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/78. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 87. pontja) – a törvényjavaslat 44. §-
ában a VET 103. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /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." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat megegyezik a T/15720/93. számú ajánlás 88. pontjában foglalt módosító 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/15720/111. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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40.  Szabó József, Göndör István, Podolák György és Szalay Gábor képviselők – 
kapcsolódva T/15720/52. számú módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 90. 
pontja) – 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 szerint engedélyköteles 
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/15720/112. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

41.  Podolák György, Szalay Gábor, dr. Józsa István, Gőgös Zoltán, dr. Orosz 
Sándor és Csige Tamás képviselők – kapcsolódva Podolák György, Gőgös Zoltán, dr. Józsa 
István és Szalay Gábor képviselő T/15720/22. számú módosító indítványához (T/15720/93. 
számú ajánlás 8., 23., 27., 36., 52., 68., 80., 97. pontja) – a törvényjavaslat 48. §-ában a VET 
125. § (1) és(3) bekezdéseinek a következő módosítását, valamint a VET 125. §-át új (2) 
bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(1) A VET 125. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(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 energiaforrást 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.” 
 
 (2) A VET 125. §-ának (2) és (3) [bekezdése] bekezdése helyébe a következő 
[rendelkezés lép] 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 energiaforrást 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.
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 „(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/15720/94. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 9., 13., 14., 

16., 17., 18., 21., 22., 28., 31., 36. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/94/16. 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. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50. §-át új (2) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "(1) E törvény – a [(2) és (3) bekezdésben] (2)-(4) bekezdésekben foglalt kivétellel – 
2005. június 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) E törvény 54. §-a a kihirdetés napján lép hatályba." 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk (az (1) bekezdés módosítása is szükséges). 
 

T/15720/113. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 51. és az 52. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/113/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
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43.  Podolák György, Kovács Tibor, dr. Józsa István, Szabó József, Göndör 
István, Püski András és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva Podolák György, Kovács 
Tibor, dr. Józsa István és Szalay Gábor képviselők T/15720/23. számú módosító 
indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 12. pontja) – a törvényjavaslat 50. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását, valamint új (3) bekezdéssel javasolják kiegészíteni 
(a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(1) E törvény – a [(2) és (3) bekezdésben] (2)-(4) bekezdésekben foglalt kivétellel – 
2005. június 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) E törvény 52. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
 (3) E törvény 13. §-a 2006. január 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." 
 

T/15720/96/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 15. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/96/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

44.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 50. § (1) bekezdésének a módosítását és 
a §-t új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "50. § (1) E törvény – a [(2) és (3) bekezdésben] (2)-(4) bekezdésekben foglalt 
kivétellel – 2005. június 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) E törvény 52. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
 (3) E törvény 42. §-a, valamint az e törvény 43. §-ával megállapított VET 102/A. §-a 
2006. január 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." 
 
 



-  30  - 

T/15720/114. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 37. és a 48. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/114/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

45.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva dr. Dávid Gyula 
képviselő T/15720/77. számú módosító indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 85. és 99. 
pontja) – a törvényjavaslat 50. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "50. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2005. június 1-jén 
lép hatályba. 
 
 (2) E törvény 52. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
 (3) E törvény 53. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba, valamint az e törvény 43. §-ával 
megállapított VET 102/A. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba. 
 
 (4) 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." 
 

T/15720/110. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38., 46., 50. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/110/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

46.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva dr. Dávid Gyula 
képviselő T/15720/77. számú módosító indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 85. és 99. 
pontja) – a törvényjavaslat 51. § (9) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(9) A VET 102. §-ának végrehajtása érdekében létesített, valamint az 53. § 2007. 
július 1-jei hatályba lépésére való felkészülés érdekében létesített, vagy valamely 
engedélyköteles tevékenység folytatására kijelölt gazdasági társaságok részére rendelkezésre 
bocsátott vagyonnal összefüggésben illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, kivéve a 
cégbírósági eljárási illetéket." 
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T/15720/110. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38., 45., 50. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/110/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

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

 
 
 

47.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 51. § (11) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(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. Az új engedélyeknek 
megfelelő törvényes jogutódlás végrehajtása során a VET 66. § (4) bekezdésére figyelemmel 
kell eljárni, és az nem korlátozhatja a jogutód társaságoknak a jogelőd társaságoktól az e 
bekezdés szerinti jogutódlás alapján származó, az engedélyköteles tevékenységek 
folytatásához kapcsolódó szerződésekben meghatározott jogait és kötelezettségeit. Az átviteli 
hálózati tevékenységhez és a közüzemi nagykereskedelmi tevékenységhez közvetlenül nem 
kapcsolódó tevékenységeket érintő jogviszonyokra e bekezdés rendelkezései nem 
alkalmazandók." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/115. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

48.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 51. §-át új (12) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "(12) A VET-ben meghatározott szabályok alapján engedéllyel rendelkezők 2006. 
január 1-ig kötelesek a VET 102. §-ának módosításából és a VET 102/A. §-ának beiktatásából 
eredő, a tevékenységek szétválasztására vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést 
biztosítani, ideértve az ehhez szükséges hatósági engedélyek és jóváhagyások beszerzését, 
valamint az üzletszabályzatok és belső szabályzatok módosítását." 
 

T/15720/114. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 37. és a 44. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/15720/114/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

49.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 51. §-át új (12) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolják kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "(12) A (9) bekezdés szerint létrehozott, illetőleg kijelölt társaságok közül átviteli 
engedélyt az kaphat, amely a hazai átviteli hálózat vagy átviteli hálózatrészek átviteli célú 
igénybevételére jogszabály vagy szerződés alapján vagy más jogcímen jogosult, és a villamos 
energia átvitelére vonatkozó engedély iránti kérelmét az ország egész területére vonatkozóan 
nyújtja be. Az átviteli engedély megadásának nem feltétele, hogy az átviteli hálózat vagy 
átviteli hálózatrész az átviteli engedély kérelmezőjének tulajdonában álljon." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/116. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

50.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva dr. Dávid Gyula 
képviselő T/15720/77. számú módosító indítványához (T/15720/93. számú ajánlás 85. és 99. 
pontja) – a törvényjavaslat 51. §-át új (12) bekezdéssel javasolják kiegészíteni (a javaslat 
elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(12) A VET-ben meghatározott szabályok alapján engedéllyel rendelkezők 2006. 
január 1-ig kötelesek a VET 102/A. §-ának beiktatásából eredő, a tevékenységek 
szétválasztására vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést biztosítani, beleértve az ehhez 
szükséges hatósági jóváhagyások beszerzését, valamint az üzletszabályzatok és belső 
szabályzatok módosítását." 
 

T/15720/110. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 38., 45., 46. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/110/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Költségvetési biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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51.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslatot új 54. §-sal, az állam tulajdonában 
lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Priv. tv) 72/A. §-ával és mellékletével javasolja kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a 
törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "54. § (1) Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. 
évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv) a következő új 72/A. §-sa1 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) A Priv. tv. Mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a 
következők szerint módosul:
 
 /Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt./ 
 
 „Magyar Villamosművek Rt. 99 %” 
 
 (3) A Priv. tv. melléklete a „Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és 
közlekedési miniszter” címet követően kiegészül a „MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Rendszerirányító Rt.”-vel, a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértékeként „1 db 
szavazatelsőbbséget biztosító részvény” megjelöléssel.” 
 
 (4) E rendelkezés hatálybalépését követő 60 napon belül a MAVIR Magyar 
Villamasenergiaipari Rendszerirányító Rt. létesítő okiratát a (3) bekezdés rendelkezéseinek 
megfelelően kell módosítani. 
 
 (5) A gazdasági és közlekedési miniszter e rendelkezés hatálybalépését követő 15 
napon belül köteles a vagyonkezelésben lévő valamennyi MAVIR Magyar 
Villamosenergiaipari Rendszerirányító Rt. kincstári vagyonkörbe tartozó részvényét a 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére átadni. 
 
 (6) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság e rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon 
belül köteles átadni az ÁPV Rt.-nek a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Rendszerirányító Rt. valamennyi, a kincstári vagyonkörbe tartozó részvényét." 
 

T/15720/113. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42. és az 52. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/113/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
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52.  A Gazdasági bizottság 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 

]" 
 

T/15720/113. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 42. és az 51. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/113/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője később foglal állást
 
 
 

53.  Podolák György és Szalay Gábor képviselők – kapcsolódva T/15720/32. számú 
módosító indítványukhoz (T/15720/93. számú ajánlás 42. pontja) – a törvényjavaslat 54. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) 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." 
 

T/15720/100/1. és 2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 12. és 19. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/100/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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II. 
 
 
 A T/15720/93. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Területfejlesztési 
bizottság, illetve az Előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
45. nem támogatja nem ért egyet
46. nem támogatja nem ért egyet
 
 
 
 A T/15720/93. sz. ajánlás 44. pontjában foglalt módosító javaslat helyesen a 
következő: 
 
 
           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
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III. 
 
 
 A T/15720/93. számú ajánlásban foglalt és visszavont módosító javaslatok – az 
iromány-nyilvántartó adatai szerint – a következők:  
 
 

Név Módosító javaslat 
száma 

T/15720/93. számú 
ajánlás szerinti 

pontszám 
Podolák György, Gőgös Zoltán, 
dr. Józsa István és Szalay Gábor 

T/15720/22. 8., 23., 27., 36., 40., 
52., 58., 80., 97; 12., 
34., 79. 

Podolák György, Kovács Tibor, 
dr. Józsa István és Szalay Gábor 

T/15720/23. 12., 34., 79. 

 T/15720/44. 69. 
 T/15720/45. 71. 
Podolák György, Kovács Tibor, 
dr. Józsa István és Szabó József 

T/15720/24. 14., 33. 

Podolák György és Szalay Gábor T/15720/26. 21. 
 T/15720/28. 26., 28. 
 T/15720/31. 31. 
 T/15720/32. 42., 57. 
 T/15720/33. 43., 70. 
 T/15720/36. 54. 
 T/15720/38. 56. 
 T/15720/48. 77., 108. 
 T/15720/56. 98. 
 T/15720/62. 114. 
Szabó József, Göndör István, 
Podolák György és Szalay Gábor 

T/15720/34. 48. 

 T/15720/37. 55. 
 T/15720/39. 58. 
 T/15720/40. 62. 
 T/15720/43. 67. 
 T/15720/52. 90. 
Szabó József, Göndör István, 
Podolák György 

T/15720/47. 75. 
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Dr. Orosz Sándor, dr. Józsa István 
és Csige Tamás 

T/15720/70. 6., 15. 

 T/15720/71. 38. 
 T/15720/72. 39. 
 T/15720/73. 41. 
 T/15720/74. 95. 
 T/15720/75. 96. 
Dr. Dávid Gyula T/15720/76. 22. 
 T/15720/77. 85., 99. 
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. május 30. 
 
 
 
 
 

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 
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