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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

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

 
z á r ó      v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a T/15720/123. sz. egységes javaslattal) 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 
módosításáról szóló, T/15720/123. számon beterjesztett egységes javaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/15720/124-137. számú zárószavazás előtti módosító javaslatokat. 
 
 Visszavont zárószavazás előtti módosító javaslatok: T/15720/129. és /133. sz.  
(dr. Józsa István és Podolák György). Ezeket a módosító javaslatokat az ajánlás nem 
tartalmazza. 
 
 
 

I. 
 
 

1.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 4. § (6) 
bekezdésében a VET 5. § l) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(6) A VET 5. §-a a következő [l)] m) ponttal egészül ki: 
 
 /A gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)// 
 
 "[l)] m) 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." 
 
 
 

_____________________ 
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Indokolás: Lásd a T/15720/124. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 18. § (1) 
bekezdésében a VET 20. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 
 "18. § (1) A VET 20. §-a[ának (1)-(3) bekezdése] helyébe a következő rendelkezés[ek] 
lép[nek]: 
 
 „20. § (1) A termelő, illetve a kiserőmű üzemeltetőjének kérelmére a Hivatal igazolja a 
megújuló energiaforrást, vagy a 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 üzemetetője köteles 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.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/125. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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3.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 37. §-ában a 
VET 51/A. § (1) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /37. § A VET az 51. §-t követően a következő 51/A. §-sal egészül ki: 
 
 „51/A. § (1) Az 50 MW és az ezt meghaladó teljesítményű, a földgázellátásról szóló 
2003. évi XLII. törvényben (a továbbiakban: Get.) meghatározott földgázt felhasználó erőmű 
üzemeltetője abban az esetben jogosult a külön jogszabályban meghatározott feltételek 
szerinti energiahordozó-készletet az erőmű tüzelőanyagából biztosítani, ha:/ 
 
 "a) az engedélyes a készletet a Get.-ben meghatározott[, az ország területén belül vagy 
kívül elhelyezkedő] földgáztárolóban leköti, vagy a készlet folyamatos — vezetéken 
keresztül történő — rendelkezésre állásáról szerződéssel gondoskodik," 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/126. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 40. §-ában a 
VET 54/A. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 
 "40. § A VET az 54. §-t követően a következő 54/A. §-sal egészül ki: 
 
 „54/A. § Az [tüzelőanyag-választási] elsődleges energiaforrás választási engedély 
iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott, az erőmű 
energiahordozó-készletezésére vonatkozó rendelkezdések vagy az 51/A. §-ban meghatározott 
követelmények teljesítésének tervezett végrehajtását igazoló iratokat.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/127. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

5.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 54. §-ában a 
VET 103. § (5) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /54. § A VET 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(5) A (3) bekezdésben meghatározottak vonatkoznak az e törvény és a 
[földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény] Get. hatálya alá tartozó engedélyesek 
közötti befolyásszerzésre is." 
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Indokolás: Lásd a T/15720/128. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

6.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 58. §-ának a 
következő módosítását javasolják: 
 
 "58. § (1) A VET 125. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A 20. és 21. §-okban 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) bekezdései 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 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. 
 
 (3) A Kormány (1) bekezdésben meghatározott döntéséig a 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 a 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] energiaforrásból előállított villamos energia átvételének szabályait.”" 
 

Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk. 
 
 
 



-  5  - 
 

 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/135. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

7.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 60. §-ának a 
következő módosítását és kiegészítését javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § 
bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "60. § (1) E törvény — a (2)-[(6)](5) bekezdésekben foglalt kivétellel — 2005. [június] 
szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) E törvény 64. § (4)-(6) bekezdése a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 (3) E törvény 62. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba. 
 
 (4) E törvény 14. §-a, 52. §-a, valamint az e törvény 53. §-ával megállapított VET 
102/A. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba. 
 
 [(5) E törvény 14. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba.] 
 
 [(6)] (5) E törvény 63. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba. 
 
 [(7)] (6) 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. 
 
 (7) A VET 54. §-át megelőző alcímben, valamint az 54. § (1) bekezdésében a 
„tüzelőanyagának” szövegrész helyébe az „elsődleges energiaforrásának” szövegrész lép." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/130. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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8.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 60. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) E törvény 64. § (4)-[(6)](7) bekezdése a kihirdetése napján lép hatályba." 
 

T/15720/136. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/136/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

9.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 61. § (9) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(9) A VET 102. §-ának végrehajtása érdekében létesített, valamint a 63. § 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." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/131. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

10.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 62. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) A VET 33. § (4) bekezdésében és 48. § (4) bekezdésében a hivatkozás 9. § (4) 
bekezdés b) pontjáról 9/A. § [(2)] (3) bekezdésre változik." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/132. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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11.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 64. §-át új 

(4) bekezdéssel kiegészíteni, valamint (4)-(7) bekezdéseinek a következő módosítását 
javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "(4) E rendelkezés hatálybalépését követő 15 napon belül a MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. köteles 1 db szavazatelsőbbségi részvényt 
kibocsátani. 
 
 [(4)] (5) A gazdasági és közlekedési miniszter e rendelkezés hatálybalépését követő 15 
napon belül köteles a vagyonkezelésében lévő, kincstári vagyonkörbe tartozó valamennyi 
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. részvényét, az 1 db 
szavazatelsőbbségi részvény kivételével, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére átadni. 
 
 [(5)] (6) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság e rendelkezés hatálybalépését követő 30 
napon belül köteles ellenszolgáltatás nélkül átadni az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Rt.-nek a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. valamennyi a kincstári 
vagyonkörbe tartozó részvényét, az 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény kivételével. 
 
 [(6)] (7) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. e rendelkezés hatálybalépését 
követő 90 napon belül köteles a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. 
valamennyi részvényét a Magyar Villamosművek Rt. tulajdonába adni, az 1 db 
szavazatelsőbbséget biztosító részvény kivételével. 
 
 [(7)] (8) A VET 9. §-ának (4)-(6) bekezdése 2005. november 1-jén hatályát veszti." 
 

T/15720/136. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/136/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

12.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 64. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(7) [A] E törvény 6. § (1) bekezdésének a VET 9. § (4) bekezdését megállapító 
rendelkezése, e törvény 6. § (2) bekezdése és a VET 9. §-ának (4)-(6) bekezdése 2005. 
november 1-jén hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/137. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők az egységes javaslat 64. §-át a 
következő (8)-(9) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 

 "(8) E törvény 7. §-ának a VET 10. § n) pontját megállapító rendelkezése, valamint az e 
törvény 57. §-ának a VET 113. § a) pontját megállapító rendelkezése 2005. november 1-jén 
hatályát veszti. 
 
 (9) E törvény 52. §-ának a VET 102. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése 2007. 
július 1-jén hatályát veszti." 
 

Indokolás: Lásd a T/15720/134. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
 

II. 
 
 A T/15720/123. sz. egységes javaslatban az alábbi leírási hibák vannak: 
 
 
 1./ Az egységes javaslat 2. § (10) bekezdésében a VET 3. § 47. pontja helyesen a 
következő: 
 
 /(10) A VET 3. §-a a következő 42-47. ponttal egészül ki: 
 
 /E törvény alkalmazásában// 
 
 „47. 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.” 
 
 
A fentiekkel: - az Alkotmányügyi biz. egyetért
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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 2./ Az egységes javaslat 18. §-ában a VET 20. § (3) bekezdése helyesen a következő: 
 
 /(1) A VET 20. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 „(3) A termelő és a kiserőmű üzemetetője 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.” 
 
A fentiekkel: - az Alkotmányügyi biz. egyetért
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. június 20. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 

bizottság elnöke 
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